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1 Sammendrag 

Vi viser til bestilling av forvaltningsrevisjon i Nøtterøy kommune, jfr. møte i kommunestyret 7. desember 

2016, hvor temaet for revisjonen er "Hele prosessen med planlegging og bygging av Teigar ungdomsskole 

og idrettshall, perioden 2005 – 2016".   

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke i hvilken grad Nøtterøy kommune har gjennomført 

byggeprosjektet i samsvar med egne retningslinjer og rutiner, og om disse er i henhold til god praksis på 

området. Det er viktig å vurdere i hvilken grad det er etablert sentrale styrende dokumenter og relevante 

milepæler for fasene i byggeprosjekter, og om det også omfatter risiko-/ usikkerhetsanalyser. Dette 

innebærer at formålet i revisjonen fokuseres rundt prosjektstyringen i byggeprosjektet. 

Vurderinger 

Vår hovedvurdering er at Nøtterøy kommune ved byggingen av Teigar ungdomsskole og idrettshall 

undervurderte risiko, krav til byggherren og ressursbehov ved å velge generalentreprise som entrepriseform 

for prosjektet.  

Imidlertid var rollene og ansvaret hos kommunens prosjektinvolverte godt definert, og det var etablert et 

styringsverktøy for prosjektstyringen. Rutinene knyttet til endrings- og avviksmeldinger og rapportering fra 

prosjektet fungerte som forutsatt.  

Det er grunn til å spørre seg om kommunen var bevisst på risikoen man påtok seg ved valgte entrepriseform. 

Vi kan heller ikke se at risiko og usikkerhet ble vurdert i planleggings- eller utførelsesfasen. Hvilke rutiner og 

hvilke krav til tverrfaglig koordinering og kvalitetssikring kommunen stilte til de prosjekterende rådgiverne, 

kan vi heller ikke se er dokumentert. Problemene med prosjekteringsgrunnlaget ble imidlertid søkt løst 

fortløpende, og byggherreorganisasjonen ble styrket med flere personellressurser. 

Nøtterøy kommune har foretatt endel endringer i hvordan prosjekter gjennomføres i dag. Det viktigste grepet 

er "prinsippbeslutningen" om å gjennomføre alle utbyggingsprosjekter som totalentrepriser. Dette gjør 

kommunen mindre disponert for risikoene og problematiske forhold man så i Teigar-prosjektet. Det må også 

nevnes at kommunen nå har mer erfaring med store byggeprosjekter, samt flere ressurser, eiendomsfaglig 

og juridisk. Investeringsreglementet ble oppdatert i 2011 og stiller flere krav, blant annet til risikovurderinger 

innledningsvis i byggeprosjekter. Kommunen er nå i gang med en revisjon av styringssystemet for 

investeringsprosjekter for å gjøre systemet mer tidsmessig. Dette er hensiktsmessig, men 

investeringsreglementet bør også være gjenstand for revisjon. 

Anbefalinger 

Nøtterøy kommune slås sammen med Tjøme kommune i 2018. Det er vår hovedanbefaling at den nye 

Færder kommune ivaretar de erfaringsbaserte endringer og forbedringer Nøtterøy gjorde i etterkant av Teigar-

prosjektet. Vi vil også anbefale at arbeidet med investeringsreglementet fortsettes, og at revisjonen av 

prosjektstyringsverktøyet fortsetter og at disse harmoniseres. Endelig er det også vår oppfatning at valg av 

entrepriseform må være tilpasset den nye kommunens kompetanse, kapasitet, risikovilje og behov for 

økonomisk styring.  
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2 Bakgrunn og formål 

2.1 Bakgrunn  

Kommunestyret har i møte 07.12.2016 bestilt forvaltningsrevisjons-prosjektet "Hele prosessen med 

planlegging og bygging av Teigar ungdomsskole og idrettshall, perioden 2005 – 2016".   

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke i hvilken grad kommunen har gjennomført 

byggeprosjektet i samsvar med egne retningslinjer og rutiner, og om disse er i henhold til god praksis på 

området. Det er viktig å vurdere i hvilken grad det er etablert sentrale styrende dokumenter og relevante 

milepæler for fasene i byggeprosjekter, og om disse også omfatter risiko-/ usikkerhetsanalyser. Dette 

innebærer at formålet i revisjonen fokuseres rundt prosjektstyringen i byggeprosjektet. 

Basert på de to dommene som foreligger i saken, og innspillene fra administrasjonen, anses det mest 

hensiktsmessig at forvaltningsrevisjonsprosjektet legger vekt på den innledende fasen til prosjektet; fra 

prosjektets konseptfase, mandat og prosjektplan/styringsdokument. Denne fasen vektlegges for kartlegging 

og vurdering. For selve gjennomføringsfasen er fokus på roller og ansvar internt i kommunen, håndtering av 

risiko/usikkerhet, endringshåndtering inklusive behov og grunnlag for tilleggsbevilgninger til prosjektet, 

kvalitetssikring, samt økonomisk styring og rapportering. 

I forlengelsen av prosjektet er det et formål å kartlegge hvilken læring administrasjonen har hatt gjennom 

prosjektet, og i hvilken grad dette har medført endringer og forbedringer i policy og rutiner for senere 

investeringsprosjekter. 

Det er også et formål å foreslå nye forbedringstiltak dersom forvaltningsrevisjonen avdekker 

forbedringspotensial utover det administrasjonen selv har identifisert.  

2.1.1 Problemstillinger 

Følgende problemstillinger er undersøkt i forvaltningsrevisjonen: 

1. I hvilken grad har kommunen etterlevd god praksis for prosjektstyring i den innledende fasen av 

Teigar-prosjektet?  

a. Styringsdokumentasjon  

b. Grunnlag for politiske vedtak 

c. Risikovurderinger i forbindelse valg av entrepriseform og bruk av rådgivere i prosjektet  

d. Kvalitetssikring  

2. I hvilken grad er Teigar-prosjektet gjennomført i henhold til god praksis for prosjektstyring?  

a. Klarhet i roller og ansvar for kommunens prosjektinvolverte  

b. Håndtering av risiko og usikkerhet  

c. Endringshåndtering  

d. Kvalitetssikring  

e. Økonomistyring og rapportering  

3. I hvilken grad er det etablert erfaringsbaserte endringer og forbedringer i policy og rutiner for senere 

investeringsprosjekter? 
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2.2 Avgrensning 

I prosjektet vil det ikke bli gjort en ny vurdering av det juridiske ansvarsforholdet mellom Skanska og 

kommunen da dette er godt belyst gjennom de to dommer som foreligger, og at det det nå foreligger en 

rettskraftig dom.  

Prosjektet omfattet i utgangspunktet ny ungdomsskole, ny idrettshall, tilhørende utomhusanlegg med 

kunstgressbaner og ombygging av eksisterende ungdomsskole til barneskole. Bygging av kunstgressbaner 

og ombygging av eksisterende skolebygg har i tråd med bestillingen ikke vært gjenstand for vurdering i denne 

forvaltningsrevisjonen. 

2.3 Metode 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med krav i RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon. 

Følgende teknikker er benyttet for å samle inn data: 

Dokumentanalyse    

Til grunn for rapporten ligger gjennomgang og analyse av sentrale dokumenter. Mottatt og gjennomgått 

skriftlig dokumentasjon er lister opp i vedlegg 2.  

Intervju 

I forbindelse med forvaltningsrevisjon er det gjennomført åtte intervjuer. Vi har intervjuet tidligere 

prosjektleder og eiendomssjef.  

Intervjuene har vært en begrenset informasjonskilde ettersom deler av prosjektet ligger langt tilbake i tid og 

de fleste av de som var involvert i planlegging, gjennomføring, ferdigstillelse og avslutning av prosjektet ikke 

lenger jobber i kommunen. Data fra intervjuene er verifisert av respondentene, dvs. at respondentene har 

fått anledning til å lese igjennom referatene og gjøre eventuelle korrigeringer. 

Datainnsamlingen ble avsluttet 01.03.2017  

Rapporten har vært sendt rådmannen til uttale. 

2.4 Revisjonskriterier 

Til problemstillingene blir det oppstilt revisjonskriterier:   

 Kommuneloven 

 Politiske vedtak og føringer 

 God praksis for styring av prosjekter
1
 

 Kommunens reglement for investeringer, prosess- og rutinebeskrivelser for investeringsprosjekter 

 

Revisjonskriteriene er utdypet i vedlegg 1. 

                                                           
1 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), fjerde utgave, og Managing Successful Projects 

with PRINCE2, DIFIs Prosjektveiviser (prosjektveiviseren.no) 
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3 Fakta og vurdering 

3.1 Planlegging, bygging og avslutning av prosjektet Teigar 

ungdomsskole og idrettshall 

Kommunestyret vedtok 14.12.2005
2
 bygging av ny ungdomsskole og idrettshall på Teie og ombygging av 

daværende Teigar ungdomsskole til barneskole. Foranledningen for vedtaket var arbeidet med ny 

skolestruktur i Nøtterøy kommune. Høsten 2006 hadde planleggingen kommet så langt at man inviterte til 

Plan- og designkonkurranse for ny Teigar ungdomsskole, idrettshall og utomhusanlegg. For å sikre forankring 

for prosjektet med brukerne av anleggene, ble det nedsatt en referansegruppe med representanter for de 

ansatte ved skolen, foreldre, driftspersonell og andre brukere fra kultursektoren. I tillegg hadde man på dette 

tidspunktet inne konsulenter for areal og kostnader, konsulent for idrettshallen og konsulent for ventilasjon 

og energiløsninger. Formannskapet prekvalifiserte fire arkitektgrupper
3
 med mulighet til å delta i plan- og 

designkonkurransen. Grunnlaget for konkurransen var tilbudsgrunnlaget av 28.08.2006. 

Ingen av forslagene tilfredsstilte fullt ut de forventningene kommunen og referansegruppen hadde, men 

prosjektet fra Lille Frøen AS og Bjørbekk og Lindheim AS ble valgt da dette ble ansett som mest 

tilpasningsdyktig
4
. Prismessig lå dette forslaget mellom de andre forslagene. Målsetningen på dette 

tidspunktet var utlysning av prosjektet som totalentreprise med oppstart 2007 og ferdigstilling av skole, 

idrettshall og utomhusanlegg tidlig i 2009. 

I tråd med kommunestyrets vedtak desember 2005 var det et budsjett for ny ungdomsskole, idrettshall, 

utomhusanlegg og ombygging av eksisterende Teigar ungdomsskole til barneskole på kr. 326 500 000,-. 

Imidlertid ønsket idretten seg en større idrettshall og lovet bidrag på kr. 10 000 000,- for å få realisert dette. 

Inkludert tippemidler og MVA-kompensasjon medførte dette en budsjettøkning på kr. 15 000 000,-. 

Formannskapet vedtok 29.03.2006 en ny budsjettramme på kr. 341 500 000 for å reflektere dette. 

Det ble tidlig klart at kommunen hadde en utfordring mellom anleggenes utforming og størrelse og 

beregnede kostnader. I utgangspunktet hadde arkitekt levert et utkast i konkurransen som var større enn det 

kommunen hadde etterspurt og følgelig med høyere kostnader. I tillegg var byggebransjen på dette 

tidspunktet (2006/2007) inne i en høykonjunktur, og kommunen regnet med at dette ville bidra til høyere 

priser. Prosjektleder skriver i et internt notat 27. februar 2007
5
 at "kostnadene kan kuttes ved enten å 

redusere bygningskvaliteten eller på areal. Reduseres kvaliteten på det bygningstekniske, vil antagelig bygget 

bli dyrere å drifte og vedlikeholde. Det bør derfor vurderes å redusere størrelsen på skolen og idrettshallen, 

og bygge mindre enn det som opprinnelig er planlagt."  

I utgangspunktet hadde kommunen benyttet den såkalte "Nøtterøynormen" for størrelsen på skolebygg, 

vedtatt av kommunestyret i 2001
6
. Dette betød et areal pr. elev på 14,8 kvm. Arealet ble da 6400 kvm. I 

tillegg skulle det bygges en forsterket avdeling på 400 kvm. Det ble planlagt med 430 elever på skolen, i 

tillegg til 10 elever ved forsterket avdeling. Totalsummen for ungdomsskolen inkludert inventar, 

utomhusarealer og uforutsette utgifter ble med dette kr. 162 000 000,-, tilvarende en kvadratmeterpris på kr. 

23 800,-.  Tilsvarende regnet kommunen med et areal på idrettshallen på 3300 kvadratmeter, en pris på kr. 

15 500 pr. kvm, noe som ga en totalsum på kr. 51 000 000. Ulike tiltak ble dermed vurdert for å redusere 

utgiftene ytterligere, og et alternativ med å redusere skolens areal til 6400 kvm ble også vurdert, men det 

ble poengtert at dette ville kreve omarbeiding av arkitektens forslag som ville medføre forsinket fremdrift på 

et halvt år for prosjektet. Dog ville prisen på prosjektet med dette ha større sikkerhet for å bli realisert innenfor 

budsjett, og man ville få en høyere bygningsteknisk kvalitet. Arealbruken for skolebygget var særlig til 

vurdering, men man så at dette var en avveining mellom bygningsteknisk kvalitet og driftskostnader knyttet 

til dette og arealbruken for spesielle deler av bygget. Utforming av idrettshallen areal- og rommessig var også 

                                                           
2 Kommunestyresak 85/05 

3 Formannskapssak 102/06 

4 Kommunestyresak 094/06 

5 Notat: Utbygging av skolene på Teie - Kostnader 

6 Kommunestyresak 034/01 
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opp til vurdering. Formannskapet vedtok imidlertid 07.03.2007
7
 å legge til grunn en skole med areal på 6800 

kvadratmeter for videre planlegging og en idrettshall på 3600 kvadratmeter, men dersom "kostnadene skulle 

vise seg å bli større enn forutsatt, må en reduksjon av areal eller tekniske løsninger vurderes før byggestart"
8
.  

Anbudsgrunnlaget ble godkjent av formannskapet
9
 og sendt ut til de prekvalifiserte entreprenørene 2. juli 

2007. Formannskapet gav 15.08.2007
10

 rådmannen fullmakt til å tilsette byggeleder for prosjektet, samt 

budsjettmessig dekning for arbeid med prosjektet frem til entreprenør var blitt valgt. 

I anbudskonkurranse ble det lagt til grunn en modifisert totalentreprise som anbudsform. Denne formen 

innebar at entreprenøren ville ha ansvaret for alle arbeider og alle fag, resterende prosjektering på tidspunktet 

og selve byggingen. Kommunen ønsket  imidlertid noe mer styring med tanke på "utforming og kvaliteter" og 

hadde utarbeidet et mer detaljert anbudsgrunnlag enn det normale. Dermed hadde forarbeidet til 

anbudskonkurransen vært mer omfattende og kommunen hadde leiet inn rådgivere på ulike fagområder i 

forbindelse med forarbeidet. Kommunens budsjettramme for selve byggingen var på dette tildspunktet kr. 

222 600 000,- inkludert MVA til ny ungdomsskole, idrettshall og utomhusanlegg. I tillegg var det regnet med 

andre investeringsutgifter og en post for uforutsette utgifter på til sammen 45 millioner kroner, total 

budsjettramme var dermed kr. 267 600 000,-.  Imidlertid hadde ingen av de to innkomne tilbud priser innen 

budsjettrammen. Rådmannen foreslo derfor 17.10.2007
11

 at man skulle innlede forhandlinger med 

entreprenørene hvor kommunen ønsket å redusere prosjektets omfang med den hensikt å få redusert prisen. 

Formannskapet vedtok imidlertid å avlyse konkurransen og ba om justeringer i prosjektet i form av reduserte 

arealer på bygg og forenklet utforming for å få ned prisene.  

Kommunestyret hadde 18.06.2008
12

 vedtatt Investerings og rehabilteringsplan 2009-2017. Her ble det 

fastslått at det skulle bygges en ny Teigar ungdomsskole med idrettshall og utendørsanlegg i tråd med 

rådmannens forslag for redusert utbygging. Arbeid med anbudet skulle med dette startes umiddelbart. Som 

beskrevet ble prosjektet opprinnelig planlagt som en totalentreprise, men formannskapet vedtok 

18.06.2008
13

 at entrepriseformen skulle være hovedentreprise. Grunnlaget for dette var et ønske om flere 

tilbydere i anbudskonkurransen og en lavere pris på anbudene.  

Et fokus fra kommunens side var at man ønsket mer styring med detaljene og de tekniske løsningene på 

byggene, samt at man ønsket en pris som var mer "riktig" for utført arbeid. Kommunen hadde da gjennomført 

noen prosjekter tidligere som hovedentreprise, men ansatte  som hadde vært involvert i disse prosjektene,  

var ikke lengre ansatt i kommunen. Anbefalingen fra rådgiverne om å gå over til hovedentreprise ble 

begrunnet med markedssituasjonen. Kommuneadvokaten var også involvert i vurderingen av entrepriseform. 

Rådmannen påpekte at risikoen ville være lavere for kommunen ved en totalentreprise, men at prisen da 

også ville bli høyere. Videre fremkom det av saksfremstillingen at valg av hovedentreprise som 

entrepriseform ville kreve vesentlig større innsats fra byggherren, det vil si kommunen, på grunn av det økte 

ansvaret for prosjekteringen. Totalt sett mente administrasjonen imidlertid at kommunen hadde tilstrekkelig 

byggherrekompetanse for å kunne gjennomføre prosjektet som en hovedentreprise. 

Kommunen fortsatte prosjekteringen og styrket prosjekteringsgruppen med forskjellige rådgivende 

ingeniører høsten 2008. Grepene prosjektleder hadde skissert i mars 2007 ble nå fulgt opp. Arealene ble til 

sammen redusert med 800 kvm gjennom sløyfing av rom, reduksjon av rommenenes størrelse og forenkling 

av kontruksjoner og utforming. Fast bygge- og vedlikeholdskomité vedtok 03.02.2009 å gå videre med 

rådmannens skisse for prosjektet som anbudsgrunnlag. Prosjektets utforming var i det store og hele det 

samme som tidligere, men størrelsen på anleggene var redusert. Skolens areal var redusert til 5470 

kvadratmeter, 359 kvadratmeter for forsterket avdeling og 3749 kvadratmeter for idrettshallen, totalt 9578 

kvadratmeter. Arealene utendørs ble foreslått med redusert areal og en forenklet utforming. På dette 

tidspunktet ble anbudet planlagt som en hovedentreprise med syv ulike anbud: bygg med rigg og drift, 

                                                           
7 Formannskapssak 032/07 

8 Rådmannen foreslo opprinnelig at eventuelle reduksjoner av areal eller tekniske løsninger kun skulle knyttes til idrettshallen, 

ikke skolen, men plan- og byggekomiteen og formannskapet la til grunn at både skolen og idrettshallen kunne være gjenstand 

for slike justeringer. 

9 Formannskapssak 109/07 

10 Formannskapssak 134/07 

11 Formannskapssak 166/07 

12 Kommunestyresak 051/08 

13 Formannskapssak 134/08 
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røranlegg, ventilasjonsanlegg, elektro og tele, automatisering, heis og utendørs, med bygg som 

hoventreprenør og pålagt rigg-, HMS-, fremdrifts- og koordineringsansvar. Administrasjonen vurderte likevel 

at det kunne være hensiktsmessig å omgjøre entreprisen til en generalentreprise, hvor hovedentreprenør 

(bygg) kunne bli tiltransportert resterende entreprenører, men opplyste at man ville endelig velge 

entrepriseform ved vurderingen av innkomne anbud. 

Nøtterøy kommunes byggherreorganisasjon ble også styrket tidlig i 2009. Ny prosjektleder  kom inn i mai/juni, 

men med overlapping med forrige prosjektleder. Samtidig ble byggeleder ansatt, og senere i byggefasen ble 

det tilsatt teknisk byggeleder VVS og assisterende byggeleder. For å koordinere prosjekteringsgruppen hadde 

kommunen også hyret inn en prosjekteringsgruppeleder. 

Anbudet ble lagt ut 23. februar og 15. april gav kommunestyret, av hensyn til rask fremdrift i prosjektet, 

fullmakt til formannskapet til å foreta valg av entreprenør og godkjenne kontrakter med disse. En 

prosjekteringsgruppe bestående av arkitekt, landskapsarkitekt, elektro-, bygg- og vvs-konsulenter hadde da 

utarbeidet detaljerte planer og beskrivelser som grunnlag for anbudskonkurransen. Kommunens rådgivere 

mente på dette tidspunktet at prosjekteringsgrunnlaget var klart for anbudet. 13. mai 2009 vedtok 

formannskapet
14

 rådmannens valg av entreprenører. Pris talte 65 % i konkurransen, mens utkast til 

gjennomførings- og fremdriftsplan talte 35 %. Valgte entreprenører hadde, med ett unntak,  gitt laveste pris 

innenfor sitt fag. Prosjektets innleide rådgivere bisto i evalueringen. I samme behandling vedtok også 

formannskapet at rådmannen skulle bestemme om prosjektet skulle gjennomføres som en hovedentreprise 

eller en generalentreprise. Basert på valgte entreprenører hadde man satt opp følgende budsjett, men 

presiserte at det endelige budsjetttet kunne fastsettes når kontraktsforhandlingene først hadde vært 

gjennomført, samt at det ville bli satt av en post til uforutsette utgifter. 

Type utgift Sum inkl. MVA 

Oppfølging byggeprosjektet av arkitekt, tekniske konsulenter, prosjekt- og 

byggeleder 

8.050.000,- 

Entreprise bygg 119.000.000,- 

Entreprise røranlegg 16.100.000,- 

Entrepriser ventilasjon 13.330.000,- 

Elektro og tele 17.160.000,- 

Automatisering 2.750.000,- 

Heis 1.550.000,- 

Utendørs 12.130.000,- 

Overordnet SD-anlegg 1.000.000,- 

Kortlesere og detektorer 500.000,- 

Påslag generalentreprise 5.600.000,- 

Trafo 500.000,- 

Løst inventar skole og forsterket avdeling, inkl. nettverkselektronikk, PC-er og telefoner 8.600.000,- 

Kunstnerisk utsmykning 1.300.000,- 

Div. tiltak i forbindelse med utfylling av Rosanes (utbedring av vei m.m.) 500.000,- 

Behandlingsgebyr byggesak 700.000,- 

Trafikksikkerhetstilak 14.000.000,- 

Kunstgressbane (utvidelse av 7-banen) 8.000.000,- 

Kunstgress til 7-bane ved ny ungdomsskole 800.000,- 

Planlegging og gjennomføring av innflytting inkl.frikjøp av tid for rektor 300.000,- 

Sum inkl. MVA 231.870.000,- 

Oversikt over budsjetterte investeringsutgifter pr. 17.06.2009, fordelt over ulike deler av prosjektet. 

Kommunestyret fastsatte 17.06.2009
15

 endelig totalbudsjett for ny ungdomsskole og idrettshall med 

tilhørende utomhusarealer på kr. 270 345 000,-. På dette tidspunktet hadde det allerede vært bevilget kr.  

25 075 000,- til forarbeid og prosjektering mens man nå satte av kr. 245 270 000,-, iberegnet en egen post 

for uforutsette utgifter på 13,4 millioner kroner. Postene for trafikksikkerhetstiltak og kunsgressbaner, 22,8 

millioner kroner ble senere tatt ut av prosjektet. 

                                                           
14 Formannskapssak 078/09 

15 Kommunestyresak 046/09 



 

NØTTERØY KOMMUNE, FORVALTNIGSREVISJON 9 

 
 

Det ble gjennomført kontraktsforhandlinger mai/juni 2009 og kontrakten med Skanska, heretter omtalt som 

entreprenør, ble signert 2. juli 2009. Kontrakten ble regulert av NS 8405 som en utførelsesentreprise, dvs. 

generalentreprise hvor Skanska som entreprenør bygg (heretter omtalt som entreprenør) fikk tiltransportert 

de andre entreprisene, samt ansvar for byggeplassadministrasjon. Vel to måneder etter kontraktsinngåelsen 

fikk generalentreprenøren tiltransportert sideentreprenørene. Dette medførte at kommunen som byggherre 

fra dette tidspunktet kunne forholde seg til en entreprenør. I henhold til avtalene fikk generalentreprenør 

ansvaret for å utarbeide en detaljert fremdriftsplan, samt tre milepælsdatoer. Det var etablert en foreløpig 

fremdriftsplan pr. 26. juni, men en endelig fremdriftsplan ble fremlagt 21. september 2009, med 

milepælsdatoer pr. 31. desember 2009, 30. april 2010 og 31. august 2010, og overleveringsdatoen 1. 

desember 2010. Milepælsdatoene var dagmulktsbelagte. Byggeweb ble benyttet som prosjekthotell for 

arkivering og distribusjonskanal for leveranser fra byggherre til entreprenør. 

Byggingen startet sommeren 2009 og nokså snart meldte entreprenør fra om feil og mangler i 

prosjekteringsgrunnlaget. I tillegg til dette hadde ikke byggherre sett for seg en så omfattende oppstart, og 

hadde derfor begrenset med ressurser til å håndtere entreprenørens forespørsler. Problemet med feil og 

mangler ble dermed forverret ved at kommunen som byggherre, hadde problemer med å levere 

prosjekteringsgrunnlag tidsnok til entreprenøren. Videre erfarte prosjekt- og byggelederen
16

 at 

prosjekteringsunderlaget var tverrfaglig dårlig koordinert, noe som kostet både tid og penger. 

Et annet problem i prosjektets byggefase var at det ikke var enighet om ansvarsforhold mellom partene, og 

kommunen hadde hyret inn advokat for å håndtere dette. Blant annet var det ikke enighet om når fremdrifts- 

og prosjekteringsplan skulle leveres fra entreprenør. I tillegg til fremdriftsplanen skulle entreprenøren også 

utarbeide en prosjekteringsplan (byggherreleveranseplan) som grunnlag for tidsplan for leveransene fra 

byggherren til entreprenør. Byggherren etterlyste denne planen mens entreprenøren henviste til deres 

foreløpige fremdriftsplan av 26. juni. Endelig prosjekteringsplan ble først presentert 20. november og da 

basert på fremdriftsplanen fra september. 

Grunnet mangler og feil i prosjekteringsgrunnlaget og uenighet om ansvarsforhold ble arbeidet med 

prosjekteringen i prosjektets utførelsesfase mer omfattende enn forutsatt, og det ble nødvendig å benytte 

seg av opsjoner på avtalene med rådgivende ingeniør elektro og rådgivende ingeniør VVS. I tillegg ble 

engasjementet med prosjekteringsgruppelederen forlenget. Andre grep i organisasjon ble tatt, blant annet 

med ekstra ressurser på byggrådgivningssiden for å løpende håndtere spørsmål, uklarheter, feil og mangler. 

Periodevis var rådgiver tilstede daglig på byggeplassen. Videre ble det innført egne møterekker for å håndtere 

problemene i prosjekteringsgrunnlaget. Møtene ble gjennomført gjennom hele byggeperioden. Likevel 

medførte dette en lang rekke meldinger om avvik og krav om endringer fra entreprenør, med krav om 

fristforlengelser og/eller vederlagsjustering. Totalt er det dokumentert over 1000 krav om endringer og varsler 

om avvik fra entreprenør. Enkelte av kravene ble godtatt, andre ikke. Enkelte av kravene ble oppfattet som 

godt begrunnede/dokumenterte, mens andre fremsto med et mer uklart grunnlag. Særlig de siste var det 

vanskelig for byggherren å forholde seg til. For prosjekt- og byggeleders del skulle håndteringen av disse 

meldingene ta svært mye av deres tid. Årsakene til forsinkelsene og kostnadsoverskridelsene er 

sammensatte og ble senere gjenstand for rettstvist. Byggeleder
17

 mente at entreprenør hadde en svært lav 

terskel for å sende inn meldinger om avvik og krav til endringer, og byggeleder påpekte eksempler på at 

entreprenør hadde gjennomført arbeider hvor man burde forstå at det var feil i prosjekteringsgrunnlaget, noe 

som også bidro til forsinkelser. Samtidig påpekte prosjektleder gjennom sin rapportering
18

 internt i 

kommunen at det var uklarheter om ansvarsforholdet mellom entreprenør og byggherre, og at de opplevde 

at de måtte ta oppgaver det etter deres vurdering var entreprenøren som hadde ansvaret for. Tidlig måtte 

derfor partene knytte til seg juridisk bistand for å håndtere forholdet dem imellom. Arbeidet på byggeplassen 

skal imidlertid ha vært preget av et godt samarbeidsklima, ryddige forhold og med leveranser av god kvalitet. 

16. november 2009 meldte entreprenør inn krav om fristforlengelse på grunn av manglende leveranser av 

tegninger, samt krav om dekning av merutgifter. 20. november kom eget varsel om at idrettshallen ikke 

kunne leveres i henhold til frist, igjen på grunn av sen prosjektering. 22. november kom krav om 

fristforlengelse på teknisk sentral, og det ble samtidig varslet at man ville komme tilbake til størrelse på 

fristforlengelsen, samt vederlagsjustering. I 2010 krevdes det videre også fristforlengelse på grunn av 

strenge værforhold på vinteren og for streik på byggeplassen, begge som force majeure. Senere kom det 

                                                           
16 Prosjektleders notat av 07.10.2009 

17 Notat av 06.10.10: Byggeleders opplevelser av byggeplassen for Nye Teigar ungdomsskole/idrettshall i forhold til Skanskas 

beskrivelse i krav og brev. 

18 Prosjektleders rapporter pr. 30.04.10 og pr.31.08.10 
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også inn krav om fristforlengelse for stålarbeidene på idrettshallen som følge av erkjente og påståtte feil og 

mangler i prosjekteringsgrunnlaget.  

Per milepæl 31. desember 2009 utarbeidet byggherrens prosjektleder sin rapport på status i prosjektets 

utførelsesfase så langt til eiendomssjefen i kommunen. Vedrørende fremdriften ble det rapportert at arbeidet 

med skoledelen gikk etter planen, mens det var forsinkelser på idrettshallen, anlegget utendørs og den 

tekniske sentralen. Mens det var noen ukers forsinkelser på de to første delene var det på dette tidspunktet 

to måneders forsinkelse på den tekniske sentralen. I forhold til økonomi vurderte prosjektleder at man på 

dette tidspunktet var noe over budsjettet. Det var tre årsaker til dette. For det første de avdekkede feil og 

mangler i prosjekteringsgrunnlaget, for det annet behovet for å styrke byggherrens prosjektorganisasjon og 

for det tredje at man ikke kunne deponere masser som opprinnelig prosjektert. For prosjekteringsgrunnlaget 

skrev prosjektleder at "underlaget var for flere entrepriser vurdert til å være ferdig prosjektert. Dette viser seg 

imidlertid ikke å stemme, og prosjektering pågår fremdeles for flere fag." 

Per milepæl 30. april 2010 rapporterte prosjektleder igjen på status i prosjektet til kommunen ved 

eiendomssjefen. Når det gjaldt økonomi ble det rapportert at denne var innen budsjettet, men at økonomien 

var stram. Forholdene var i det store og hele de samme som tidligere. Blant annet fremkommer det at: 

"Rådgiverne RIV, RIE og RI-VA er kun budsjettert med deltakelse i byggemøter i byggefasen. Gjenstående 

prosjekteringsoppgaver må dermed honoreres etter medgått tid. Øvrige rådgivere påberoper tilleggshonorar 

for oppgaver som ikke tydelig fremkommer i kontraktsunderlag." Videre hadde det kommet to krav fra 

entreprenøren om økonomisk konsekvens og fristforlengelse på grunn av det denne mente var forsinkede 

og mangelfulle leveranser fra byggherren. Kravet frem til 31. desember 2009 beløp seg til kr. 4 837 335,-, 

mens kravet for januar og februar 2010 beløp seg til kr. 4 160 618,-, begge uten MVA. Prosjektleder påpekte 

imidlertid at det var uenighet om kravenes størrelse og berettigelse, og at kommunen hadde sett behov for 

å søke juridisk bistand med ekstra utgifter knyttet til dette. Når det gjaldt fremdrift i prosjektet skrev 

prosjektleder at byggherren har etterlyst fremdriftsfront, men ser ikke ut til å ha fått svar. Imidlertid mottok 

byggherre en revidert fremdriftsrapport 25. januar, med forsinket sluttdato, satt til 12. januar 2011. 

Entreprenøren henviste til force majeure og forsinkede og mangelfulle leveranser fra byggherren. 

Ved rapporteringen 31. august 2010 skriver kommunens prosjektleder at "store deler av prosjektet nærmer 

seg avslutningsfase." Entreprenøren oppgav at prosjektet var så forsinket at det vil bli overlevert mars 2011. 

I tillegg var den økonomiske situasjonen slik at det nå hadde påløpt 15 millioner kroner i uforutsette utgifter 

og at budsjettposten for dette dermed var brukt opp. I henhold til sluttprognosen vurderte prosjektlederen 

økonomien dit hen at det ville være behov for ytterligere 10 millioner kroner for å dekke uforutsette utgifter 

knyttet til selve prosjekteringen og prosjekteringsgrunnlaget. Utover dette beløp 3 millioner kroner seg til 

avvik i budsjettet som skyldes at det ble vedtatt før kontraktene med entreprenørene var kontrahert, samt 

andre uforutsette kostnader på 2 millioner kroner. I tillegg kom kravene fra entreprenøren. Prosjektlederen 

poengterte at det var stor uenighet mellom kommunen og entreprenøren, men at det var risiko for ytterligere 

utgifter på 10 til 15 millioner kroner. I tillegg til dette regnet prosjektlederen med ekstra utgifter knyttet til 

juridisk bistand på 2 millioner kroner. Når det gjaldt overlevering opererte entreprenøren pr. 31. august med 

overlevering av anlegget 23. mars 2011. De tilbød imidlertid en tidligere overlevering (forsering), men da mot 

vederlag fra kommunen. 

22. september 2010 ble formannskapet informert av prosjektleder om at det ville bli behov for 

tilleggsbevilgninger for fullføring av prosjektet. Man anslo merutgifter på vel 25 millioner kroner, "idet spesielt 

prosjekteringskostnader og nødvendige endringer/tilpasninger i entreprisene ikke var medtatt i tilstrekkelig 

grad." 

Teigar Ungdomsskole med idrettshall ble overlevert til kommunen mars 2011. I de første månedene av 2011 

gikk byggingen i hovedsak med til avslutning av arbeidene på byggeplassen. I januar inviterte entreprenøren 

til overtagelse av anlegget 1. mars. Det var imidlertid noe uenighet mellom entreprenør og kommune i forhold 

til hva som faktisk gjensto før anlegget var klart for overlevering. Entreprenøren skjøv imidlertid på 

overleveringsdatoen til 14. mars for byggene, men på denne datoen anså ikke kommunen prosjektet som 

ferdigstilt og nektet overtagelse. Samme dag svarte entreprenør og bestred grunnlaget for å nekte 

overtagelse. Samtidig ble det invitert til overtagelsesforretning dagen etter. I følge overtagelsesprotokollen 

av 15. mars nektet kommunen overtagelse. 23. mars ble det imidlertid holdt ny overtagelsesforretning, og 

kommunen overtok skolebygget og deler av idrettshallen. Resten av idrettshallen ble overført 28. mars. 

Utomhusanlegget ble overtatt av kommunen 15. mai, men det hadde tidligere blitt klart at dette ville bli 

overført separat fra resten av prosjektet. 
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Det var imidlertid stor uenighet om omfanget av kravene om endringer, vederlagsjustering og ansvaret for 

forsinkelsen i overlevering, og kommunen tilbakeholdt 17,3 millioner kroner i betaling. Entreprenøren stevnet 

juni 2011 Nøtterøy kommune inn for Tønsberg Tingrett med krav om tilleggsvederlag på 36,7 millioner kroner, 

samt MVA og dekning av saksomkostninger. Kravet inkluderte krav fra underentreprenører. Kommunen tok 

i august til motmæle med krav om frifinnelse, dekning av saksomkostninger og krav om dagmulkt for 

forsinket overlevering. Ved behandlingen utvidet Skanska sin påstand, men ved megling ble kravet noe 

redusert. Ved dom i tingretten av 2. juli 2013 ble Nøtterøy kommune dømt til å betale 47,1 millioner kroner, 

med tillegg for forsinkelsesrente, mens kommunen ble tilkjent dagmulkt tilsvarende 4,8 millioner kroner. 

Retten gav med dette medhold til entreprenørens påstand om at prosjekteringsgrunnlagets feil og mangler, 

samt at påropte force majeure førte til forsinket ferdigstillelse og at kommunen som byggherre i hovedsak 

satt med ansvaret for dette. Retten så bort fra fristforlengelse i forhold til milepælsdatoene, men mente 

likevel at det var en reell forsinkelse ved overleveringsdatoen. Retten anså at den ikke hadde gitt noen av 

partene medhold, og ingen fikk dekket saksomkostningene. Dommen ble anket av kommunen til 

lagmannsretten. 

Agder Lagmannsrett avgjorde i dom av 2. juli 2015 at ansvaret for forsinkelser på grunn av feil og mangler i 

prosjekteringsgrunnlaget var delt og halverte med dette entreprenørens krav om tilleggsvederlag. Retten gav 

medhold til entreprenørens krav om force majeure, mente likevel at det var en reell fristforsinkelse og gav 

Nøtterøy kommune medhold for deler av dagmulktskravet. Krav om dagmulkt knyttet til utomhusanlegget 

ble imidlertid avvist. Totalt medførte dette at kommunen ble dømt til å betale 37,9 millioner kroner, inkludert 

tilbakeholdt beløp. Forsinkelsesrenter kom i tillegg. Kommunen fikk gjennomslag for et dagmulktskrav på 9,8 

millioner, og totalt ble Nøtterøy kommune dermed dømt til å betale 27,9 millioner i erstatning til motparten. 

Dommen ble anket av entreprenør, men avvist i Høyesterett november 2015. 

Prosjektet ble avsluttet av kommunestyret 15. juni 2016. Prosjektregnskapet avsluttet pr. 28. april 2016 viste 

at det totalt var påløpt investeringsutgifter på kr. 257 991 248,- eks. MVA, mot et justert budsjett på kr.  

263 916 000,- eks. MVA. Opprinnelig budsjett eks. MVA beløp seg til 216 276 000,-, men her lå det inne 

utgifter til kunstgressbane og trafikksikkerhetstiltak kr. 22 800 000 inkl. MVA (kr. 17 600 000,- eks. MVA). I 

tillegg lå utgiftene til rettsprosessen, 21,4 millioner kroner inkl. MVA inne i sluttregnskapet.  

Column1 Inkl. MVA Eks. MVA 

Ramme 2006 267 600 000 214 080 000 

Budsjett 2009 270 345 000 216 276 000 

Justert budsjett 2015 327 895 000 263 916 000 

Regnskap pr. 28.04.2016 317 179 899 257 991 248 

Bygningsmassen på Teigar var på vel 10 000 kvadratmeter og realisert pris pr. kvadratmeter ble kr. 25 800,- 

eks. MVA, mot budsjettert pris på kr. 21 628 pr. kvadratmeter. Oppstillingen under viser en sammenstilling 

av tall for pris per kvadratmeter for et utvalg av andre nybygg i kommunen (byggene er ikke direkte 

sammenlignbare, men gir likevel et inntrykk av utgiftsnivået): 

Column1 År overlevert Inkl. MVA Eks. MVA 

Budsjettert kvmpris Teigar 2009 27 035 21 628 

Realisert kvmpris Teigar 2015 32 250 25 800 

Kvmpris Brattås skole 2013  22 000 

Kvmpris Smidsrød Helsehus 2013  27 000 

Kvmpris Bjønnes bo- og aktivitetssenter 2015  28 000 

 

3.2 Roller og ansvar 

3.2.1 Fakta 

Planleggingsfasen av prosjektet startet innledningsvis med en plan- og designfase. Kommunen etablerte 

da en prosjektgruppe som utformet prosjektets mandat, arbeidsoppgaver, organisering, ressursbehov og 
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deltagere
19

. Oppdragseieren (kommunestyret) og oppdragsgiver (rådmannen) ble også definert. 

Prosjektgruppen bestod da av prosjektlederen, to kommunaldirektører, skolesjefen, kultursjefen, samt 

hovedverneombudet og Utdanningsforbundets hovedtillitsvalgte i kommunen. I tillegg til prosjektgruppens 

arbeid ble det opprettet en referansegruppe av brukerne og arbeidsgrupper som hadde oppgaver knyttet til 

bestemte fagområder, slik som vaktmester/tekniker for ventilasjon, elektrisitet og oppvarming, rengjøring for 

valg av overflater og vaskesentral, IT-ansatt for det IT-messige og drift- og anlegg for vann og avløp, samt 

hovedverneombud. Eiendomsavdelingen hadde på dette tidspunktet få ansatte og heller ingen med erfaring 

til å lede denne typen prosjekter, men var representert i planleggingsarbeidet. Det var imidlertid en del 

personellutskiftninger i avdelingen, og i løpet av planleggingsperioden var det fire forskjellige personer 

tilknyttet prosjektet. Prosjektlederen var hentet internt fra drift og anlegg og hadde en 40% stilling, men 

denne ble senere justert opp til 60%. I realiteten krevde imidlertid rollen som prosjektleder en større innsats 

enn dette, da prosjektet inneholdt mange elementer som krevde mye koordinering
20

. 

Ettersom arbeidet modnet hadde prosjektet utarbeidet et grunnlag for plan- og designkonkurransen, 

arkitektkonkurransen ble gjennomført, og referansegruppene gjorde et valg. På dette tidspunktet hadde man 

også etablert en "konsulentgruppe" som skulle kontrollere de ulike utkastenes tekniske, arealmessige og 

økonomiske aspekter. 

Da vinner av konkurransen var kåret og arkitekt valgt, knyttet man til seg flere eksterne konsulenter 

(rådgivende ingeniør) for å bidra til prosjekteringen for anbudskonkurransen på områder slik som teknisk, 

elektro, automasjon og bygg, VVS. Den første anbudsrunden ble imidlertid kansellert og prosjekteringen 

fortsatte med det justerte plangrunnlaget. Ettersom entrepriseformen ble endret fra totalentreprise til 

hovedentreprise krevde det mer arbeid med prosjekteringsgrunnlaget enn i første anbudskonkurranse og 

flere rådgivere ble hyret inn. I tillegg ble det inn en egen rådgiver for kvalitetssikring.  

Samarbeidet og koordineringen mellom kommunen og rådgiverne skal ha fungert godt. Samarbeidet var 

imidlertid ikke formalisert med eksempelvis egne rutinebeskrivelser slik som mellom byggherren og 

entreprenør. Det ble avholdt faste møter mellom kommunen og rådgiverne og egne møter mellom rådgiverne 

når disse hadde behov for det.  

Arbeidet med prosjekteringsgrunnlaget fortsatte frem til fristen som var satt til februar 2009. Rådgiverne 

mente på dette tidspunktet at prosjekteringsgrunnlaget var tilstrekkelig og klart for anbudskonkurransen som 

en hovedentreprise. Imidlertid var det Nøtterøy kommune som hadde ansvaret for helheten i 

prosjekteringsgrunnlaget, og det var de som tok den endelige beslutningen for om man var klar til å 

gjennomføre konkurransen. Prosjekteringslederen hadde en viktig oppgave her med å samordne og 

kvalitetssikre de ulike fagene i anbudskonkurransen og å klargjøre anbudsgrunnlaget for utsendelse. I tillegg 

hadde man engasjert egen rådgiver, Bygganalyse, for å utarbeide den generelle delen, som ble kvalitetssikret 

av engasjert advokat. 

Ved overgangen til utførelsesfasen våren 2009 fikk prosjektet ny prosjektleder, samt at det ble tilsatt en 

byggeleder, mens prosjekteringsleder var engasjert tidligere. Det skal ha vært en lang og god overlapping 

mellom gammel og ny prosjektleder
21

. Samtidig ble også prosjektets styringsdokumentet "Prosjekt 

Administrative Rutiner (PA-bok)" etablert for prosjektet organisert som en generalentreprise. Denne beskrev 

prosjektets art og organisering, rutiner i utførelsesfasen og forhold ved ferdigstillelsen. I PA-bok var det også 

en kort beskrivelse av rolle og ansvar for prosjektleder, prosjekteringsgruppeleder og byggeleder. I forhold til 

rutinene som beskrives i PA-bok er oppgaver og ansvar også beskrevet. Blant annet hadde entreprenøren 

ansvaret for å følge opp byggemøter, fremdriftsmøter, befaringer og fremdriftsplanleggingen, mens 

prosjektlederen hadde ansvaret for å følge byggherremøter. Prosjekteringsgruppelederen hadde ansvaret for 

å følge opp tegningsdistribusjon og arkivering. Etter PA-bokens beslutningsrutiner hadde prosjektlederen 

fullmakten til å fatte beslutninger på vegne av byggherren. Videre skulle rådgiverne legge frem forslag for 

prosjektleder for dennes beslutning, og disse skulle være omforent med andre relevante rådgivere. Det var 

også krav om at beslutninger skulle gjøres skriftlig og arkiveres. 

På grunn av problemene med prosjekteringsgrunnlaget, ble engasjementet byggherren hadde med 

rådgiverne forlenget og i tilfeller også utvidet for å håndtere entreprenørens påpekninger, spørsmål og krav. 

Opprinnelig var det ikke budsjettert med bidrag i byggeperioden fra rådgivende ingeniører VVS, energi og 

                                                           
19 Prosjektplan Utbygging av skolene på Teie, av 06.04.2006 

20 Intervju 16.02.2017 

21 Intervju 16.02.17 
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vann og avløp, men deres engasjementer ble forlenget. Oppdraget for rådgiveren for byggfag ble utvidet og 

vedkommende var på byggeplassen for løpende å håndtere de spørsmål som kom opp. I tillegg ble det 

nødvendig å styrke prosjekt(byggherre)organisasjonen til kommunen, og man leiet inn assisterende 

byggeleder og teknisk byggeleder for rådgivning og teknisk bistand/byggeledelse med halvannen årsverk. 

Hensikten med disse var å kunne få til en mer direkte koordinering mellom rådgiverne og entreprenør
22

. I 

tillegg kom en administrator for prosjekthotellet, Byggeweb i 30% stilling. 

Hva gjelder roller og ansvar i prosjektet var imidlertid det uavklarte ansvarsforholdet mellom byggherren og 

entreprenøren det store problemet. I prosjektleders rapport av 30.04.2010 fremkommer det at "avtalt 

ansvarsfordeling og byggherrens forventninger til Skanska ikke har blitt innfridd og at det er konflikt om flere 

forhold." Illustrert var organiseringen av prosjektet slik (kilde: PA-bok): 

 

3.2.2 Vurdering 

Et eget, felles dokument som detaljert beskriver roller og oppgaver i prosjektet, slik anbefalingene for 

prosjektstyring anbefaler, foreligger ikke.  Imidlertid beskriver prosjektplanen fra 2006 roller og ansvar på en 

overordnet måte hva angår planleggingsfasen. PA-boken fokuserer i stor grad på rutiner, men her 

fremkommer også ansvarsforhold og roller. Sentrale roller slik som prosjektleder, prosjekteringsleder, 

byggeleder og generalentreprenør er omtalt på en overordnet måte med oppgaver og ansvar.  

Problemene som gjelder ansvar og roller i relasjonen byggherre og entreprenør, er knyttet til kontraktsforhold.  

Dette er belyst i to rettsrunder og gås ikke nærmere inn på her. 

3.3 Styring og rapportering 

3.3.1 Fakta 

Nøtterøy kommune har etablert et enkelt verktøy for prosjektstyring; styringsdokumentet
23

. Dette er en 

oversikt utformet i Excel som lister opp påkrevede aktiviteter. Dokumentet inkluderer også et anslag på 

planlagt tidsbruk på de enkelte aktivitetene og hvem som er ansvarlig for aktivitetene. Hver enkelt aktivitet 

går i utgangspunktet gjennom en prosess bestående av forberedelse, gjennomføring, rapportering og 

oppfølging. Kommunen bruker i utstrakt grad maler for dokumentasjon av aktivitetene i et prosjekt og det er 

                                                           
22 Prosjektlederrapport 2 og 3, pr. 30.04.10 og 31.08.10. 

23 0 STYINGSDOK.xlsx 
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mulig å linke dokumentasjonen inn i dokumentet. Prosjektstyringsverktøyet ble også benyttet ved Teigar-

prosjektet. Dette medfører at alle prosjekter i kommunen går gjennom følgende faser:  

 Prosjektering / kontrahering 

 Oppstart / gjennomføringsfase 

 Avslutning / overlevering 

 Garantiperiode 

 

Gjennom hele prosjektet rapporterte prosjektlederen til nærmeste leder, eiendomssjefen. I utførelsesfasen 

rapporterte prosjektlederen til eiendomssjefen ved hver milepælsdato i prosjektet, men dersom det var 

nødvendig oftere enn dette. Prosjektlederen har også rapportert på prosjektets økonomiske status til politiske 

organer
24

. Av mottatt dokumentasjon fremgår enkelte rapporter fra byggeleder til eiendomssjef, men ingen 

annen form for systematisk rapportering. Det er heller ikke dokumentasjon på rapportering fra 

prosjekteringsgruppeleder. Entreprenørens prosjektleder rapporterte månedlig til byggherren, det vil si 

prosjekt- og byggeleder. Felles for rapportene er at de fokuserer på fremdrift, både status på 

rapporteringstidspunktet og fremover, økonomisk situasjon, gjennomføring av møter, HMS og 

kvalitetssikring. En annen form for rapportering er referatene fra de ulike møtene i prosjektet slik som 

beskrevet ovenfor i omtalen av PA-boken. 

I planleggingsfasen ble prosjektplanen etablert i 2006. Planen beskriver Teigar-prosjektets mandat, visjon 

organiseringen, ressursbehov og arbeidsgruppenes inndeling, deltagere og mandat. Det var arbeidsgrupper 

for kontrakter, ungdomsskolens pedagogiske plattform, romprogram og funksjonsbeskrivelse, idrettshallens 

romprogram og funksjonsbeskrivelse, tekniske standarder og kunstnerisk utsmykning. For hver av gruppene 

ble det spesielt påpekt hvilket bidrag til prosjektet de skulle ha. Tidsfaktoren i forhold til frister for forberedelse 

for arkitektkonkurranse, gjennomføringen av konkurransen og kåring av vinner, arbeid med 

prosjekteringsgrunnlag og utlysning til anbudskonkurransen fremstår som sentrale.  

I utførelsesfasen var det flere planer som regulerte prosjektstyringen. PA-bok er nevnt, men også budsjett- 

og kostnadsplan med tilhørende faktureringsplan, fremdriftsplanen og byggherreleveranseplanen var 

styrende for styring og aktiviteter. Mangler og feil i prosjekteringsgrunnlaget fikk imidlertid konsekvenser. 

For prosjekt- og byggelederen betød dette at de måtte bruke mye av sin tid til å håndtere avviks- og 

endringsmeldingene
25

.  

3.3.2 Vurdering 

Nøtterøy kommunes prosjektstyringsverktøyet ble benyttet i Teigar-prosjektet. Verktøyet dekker etter vår 

vurdering de mest grunnleggende delene av prosjektstyringen og fungerer som et dokumentasjonsverktøy 

                                                           
24 Formannskapsmøte 22.09.2010, sak 136/10 Regnskapsrapportering 2. tertial. 

25 Intervju 16.02.17 
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for prosjektstyringen. Pr. i dag foreligger dokumentasjon fra prosjektet, men denne kunne ha vært mer 

utfyllende og klargjørende.  

Problemene med prosjekteringen ble imidlertid håndtert både gjennom å styrke byggherrens organisasjon 

og gjennom møtevirksomhet for å koordinere mellom entreprenør og byggherre/rådgivere på forhold knyttet 

til prosjekteringsgrunnlaget. Av prosjektleders rapporter fremkommer det at leveransene var gode og 

prosjektet skal ha blitt levert med riktig kvalitet, men altså med høyere priser og forsinkelse enn det som 

opprinnelig var planlagt. Foreliggende dokumentasjon klargjør imidlertid ikke om prisøkning og forsinkelse 

kan tilskrives svak prosjektstyring. 

PA-boken var sentral i prosjektstyringen i utførelsesfasen. Innholdet i denne fremstår som god, men etter 

vår vurdering burde den vært enda mer konkret på ansvar og fullmakter i de enkelte delene av prosjektet. 

Videre finner vi ikke at PA-boken ble revidert eller oppdatert i løpet av prosjektet etter de endringene som 

kom underveis. For det tredje kunne PA-boken også vært tydeligere på forholdet til og sammenhengen med 

prosjektplan(-er) og tidsplaner og budsjett- og kostnadsplan. Og endelig burde PA-boken hatt føringer på 

hvordan og i hvilken grad risikoanalyser skulle gjennomføres i prosjektet på forhold utover HMS. 

Tidsaspektet i prosjektets utførelsesfase var sentralt i den forstand at kommunen ikke ønsket ytterligere 

forsinkelser for overlevering av anlegget. Med de problemene man hadde vedrørende forholdet til 

entreprenør og avdekkede feil og mangler i prosjekteringsgrunnlaget, ble det et stort fokus på nettopp dette.  

I ettertid kan det stilles spørsmål ved om konsekvensanalyser og avbøtende tiltak – risikostyring – i 

tilstrekkelig grad ble gjennomført. Slik prosjektet utviklet seg fokuserte man på risikoer, men i mindre grad 

på årsaksbildet og tiltak for å rette dette. 

3.4 Vurderinger av risiko og usikkerhet i prosjektet 

3.4.1 Fakta 

I prosjektets planleggingsfase lå fokuset på behov og utforming av anlegget (areal), tekniske krav (kvalitet), 

investeringsrammen (kost) og fremdrift (tid). Egne vurderinger av usikkerhet og risiko i prosjektet ble ikke 

gjort. Det ble imidlertid gjort enkelte vurderinger av risiko knyttet til endring av entrepriseform fra 

totalentreprise til hovedentreprise av prosjektleder. Dette ble behandlet av formannskapet 18.06.2008
26

. Av 

saksfremstillingen fremkommer det at kommunen er klar over at totalentreprise betyr mindre risiko og ansvar 

for kommunen, samt større kontroll over sluttsummer. Samtidig poengteres det at valg av hovedentreprise 

vil kreve "vesentlig større innsats fra byggherren" i form av større krav til prosjekteringsgrunnlaget og 

oppfølging av entreprenøren, men at dette også kunne bety lavere priser. I intervju opplyses: 

"Det var også diskusjoner vedrørende hva valg av entrepriseform ville bety for kommunens 

byggherreorganisasjon. Prosjekteringslederen vurderte at en hovedentreprise ville kreve en solid 

byggherreorganisasjon med en sterk byggeledelse, anslått til 3-5 fulle stillinger i hele byggeperioden. 

Tilsvarende behov ved en generalentreprise mente prosjekteringslederen ville kreve 2-3 fulle 

stillinger. Dette ble videreformidlet til rådmann, kommunaldirektør og avtroppende og påtroppende 

sjef for eiendomsforvaltningen (ny sjef eiendomsforvaltningen høsten 2008). Påtroppende 

eiendomssjef mente da at dette ikke var nødvendig fordi entreprenører ville bli gitt et tillegg for 

styring av alle fagene (generalentreprise), og byggherreorganisasjonen ble dermed utvidet med en 

person, byggeleder, som ble ansatt i februar 2009." 

Av dokumentasjonen vi har fått forelagt kan vi heller ikke se at det er gjort fortløpende og systematiske 

vurderinger av risiko og usikkerhet ved oppstart eller underveis i utførelsesfasen. Blant annet skriver 

prosjektlederen i sin rapport til eiendomssjef 31. august 2011 dette om budsjettposten for uforutsette 

utgifter: "Uforutsettpost kr. 15 000 000,- ble fastsatt for budsjettet uten at det på forhånd ble foretatt en 

analyse av risikoer eller kritiske faktorer."  

Prosjektets styringsdokument, PA-boken, stiller krav til risikovurderinger hva gjelder HMS, men ikke til andre 

forhold. PA-boken er det heller ingen krav om vurdering av usikkerhet i prosjektet. 

                                                           
26 Formannskapssak 134/08 
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3.4.2 Vurdering 

Ved prosjektets oppstart var kravene til gjennomføring av investeringsprosjekter regulert i daværende 

økonomireglement vedtatt 12.10.2005, kapittel 9. Reglementet var på dette tidspunktet rettet mot de 

regnskapsmessige sidene ved prosjektet med krav om føring av prosjektregnskap, månedlig 

økonomirapportering og sluttregnskap ved avslutning av prosjekter. Av økonomireglementet kan vi ikke se 

at det forelå krav om gjennomføring av noen analyser av risiko og usikkerhet for investeringsprosjekter på 

det daværende tidspunktet.  

Av kommunens prosjektstyringsverktøy finner vi heller ikke krav om risikostyring.   

I forbindelse med endringen av entrepriseform for prosjektet ble risiko i noen grad omtalt i saksfremstillingen 

til formannskapet
27

. Imidlertid kan vi av innhentede vurderinger fra arkitekt og rådgivende ingeniør for 

byggøkonomi se at disse hovedsaklig fokuserer på økonomien og markedssituasjonen i byggesektoren og i 

noen grad økte krav til prosjekteringsgrunnlaget. Deres vurderinger fokuserte ikke i samme grad på hva dette 

ville kunne bety i risiko for kommunen som byggherre. I selve saksfremstillingen skriver rådmannen: 

"Rådmannen mener at vi nå har tilstrekkelig byggherrekompetanse til å styre prosjektet etter denne 

entrepriseformen." Av dokumentasjonen vi har mottatt kan vi ikke se hva rådmannen har basert sin vurdering 

på. Det synes likevel klart at kommunen tok noen grep; særlig ved å styrke gruppen av rådgivere som jobbet 

videre med prosjekteringsgrunnlaget. 

Det er imidlertid verdt å merke seg de vurderingene som ble gjort av kommunen, med tanke på 

byggherreorganisasjonen i forbindelse med vurderingene av entrepriseform. Kommunen styrket 

byggherreorganisasjonen med bare én stilling, byggelederen, på tross av anbefalingene fra 

prosjekteringslederen. Det var lagt opp til å ansette byggeleder når prosjektet var en totalentreprise
28

, og det 

er vanskelig å se at kommunen dermed styrket sin byggherreorganisasjon reelt sett. I ettertid ser det derfor 

ut til at kommunen undervurderte hva som ville bli krevet av den som byggherre, ved gjennomføringen av 

dette prosjektet som hoved- eller generalentreprise. Totalt fikk da også byggherreorganisasjonen senere det 

omfang ressurser som prosjekteringsgruppelederen hadde skissert. 

Vi er ikke kjent med at prosjekteringsgruppen har foretatt noen vurderinger av risiko og usikkerhet. 

Som beskrevet i faktabeskrivelsen over, skriver prosjektleder at man ikke hadde foretatt noen vurderinger av 

risiko og usikkerhet ved fastsettelsen av posten for uforutsette utgifter i budsjettet. Av dokumentasjonen vi 

har mottatt kan vi ikke se at det ble foretatt noen vurderinger av risiko og usikkerhet fra hverken planleggings- 

eller utførelsesfasen, men det var heller ikke eksplisitte krav om dette hverken i investeringsreglementet 

eller i PA-bok.  

Vi merker oss imidlertid at byggherren tok grep i løpet av byggetiden da man så at prosjekteringsgrunnlaget 

hadde mangler og feil. Hovedgrepene var flere ressurser på byggeplassen og i byggherrens organisasjon, og 

mer koordinering mellom byggherre, rådgivere og entreprenør. Vi finner imidlertid ikke at dette var en del av 

en strukturert vurdering av tiltak for å håndtere risiko og usikkerhet underveis i byggetiden, og hovedfokus 

ble å rette opp i problemene i prosjekteringsunderlaget da disse ble meldt inn av entreprenøren.  

Av god praksis for prosjektstyring fremgår at vurdering og håndtering av usikkerhet og risiko i prosjektet er 

en viktig del av styringen av et prosjekt, gjennom identifisering av risiko og usikkerhetsmomenter, fordeling 

av oppgaver knyttet til håndteringen av disse, samt dokumentasjon av identifiserte risikoer og 

usikkerhetsmomenter. Samlet er det vår vurdering at risikostyringen i prosjektet langt på vei var i tråd med 

førende dokumenter, men at disse ikke i tilstrekkelig grad la føringer for en fornuftig risikostyring. Dermed 

var heller ikke den faktiske risikostyringen i tråd med god praksis.  

3.5 Kvalitetssikring 

3.5.1 Fakta 

Allerede høsten 2006 kom de første elementene av ekstern kvalitetssikring inn i planleggingsfasen, men 

da i form av kontroll av oppfyllelse av arealkrav og kostnadsoverslag på evalueringen av innkomne bidrag i 
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plan- og designkonkurransen. Rambøll fikk oppdraget og hadde senere ansvaret med kvalitetssikringen av 

prosjekteringsgrunnlaget gjennom planleggings- og utførelsesfasen. 

Når det gjelder kvalitetssikringen fokuserte denne ikke bare på innhold og kvalitet i prosjekteringsgrunnlaget. 

Ettersom det var viktig for kommunen at løsningene ved skolen og idrettshallen skulle passe inn i de allerede 

eksisterende tekniske løsninger, var det viktig at kvalitetssikringen også fokuserte på at valgte løsninger i 

prosjekteringsgrunnlaget var "avstemt" mot kommunens eksisterende løsninger. Ellers skrev rådgiver selv
29

: 

"Oppdraget omfatter evaluering av tegninger og beskrivelser, samt å kommentere eventuelle feil og mangler." 

Prosjekteringsgruppeleder hadde ansvaret for å samordne og kvalitetssikre de ulike fagene i prosjekteringen, 

både i planleggingen og utførelsen av prosjektet. Det tverrfaglig koordinerte arbeidet var sentralt for arbeidet 

med kvalitetssikring mellom rådgiverne. Vi ser også at rådgiveren for bygg fikk forsinket leveranse på 

prosjekteringsgrunnlag på grunn av nødvendig tid for kvalitetssikring internt
30

. I tillegg til dette ble det 

gjennomført egne prosjekteringsmøter også inn i byggetiden. 

Kvalitetssikring var også entreprenørens og underentreprenørenes ansvar slik dette er beskrevet i PA-bok. 

Her heter det: "Entreprisekontrakten forutsetter at alle entreprenørene har etablert et system for 

kvalitetssikring og oppfølging. Systemene skal bl.a. inneholde rutiner for mottakskontroll av materialer, 

kontroll av underlag det skal bygges videre på, oppfølgende kontroll og etter kontroll av egne arbeider. 

Kontrollen skal loggføres i egne sjekklister som oppbevares tilgjengelig for BL på byggeplass. Avvik 

rapporteres på egne skjemaer." 

I følge PA-bok skulle kvalitetssikring også være et eget tema i byggherremøtene. Ettersom det etter hvert 

fremkom feil og mangler i prosjekteringsgrunnlaget ble det nødvendig med flere møter for å kunne håndtere 

innmeldte meldinger. Dette medførte at byggherren og entreprenør etter hvert etablerte andre møteformer 

(byggherreavklaringsmøter, senere byggemøter) for å kunne håndtere innmeldte feil og mangler direkte. 

Særlig ønsket byggherren å gjøre dette. I tillegg til dette hadde man også en periode representanter fra 

rådgiverne på byggeplassen. Dette opplyses å ha fungert godt. Entreprenøren fortsatte imidlertid å levere 

inn meldinger om feil og mangler i prosjekteringsgrunnlaget, men byggherren mente
31

 at "det oversendes 

fortsatt nye krav fra Skanska AS, men disse har mistet mer og mer substans og er etter hvert relativt enkle 

å imøtegå. Skanska AS har fortsatt problemer med å dokumentere sine krav tilstrekkelig." 

3.5.2 Vurdering 

Når det gjelder arbeidet med prosjekteringsgrunnlaget og kvalitetssikringen har vi ikke funnet dokumentasjon 

på hvilke krav og rutiner som har vært gjeldende for forholdet mellom byggherren og rådgiverne. Det er 

beskrevet at samarbeidet fungerte godt i planleggingsfasen, men hvordan samarbeidet fungerte i 

utførelsesfasen er ikke direkte dokumentert. 

Av mottatt dokumentasjon har vi lite informasjon vedrørende rådgivernes arbeid med egen kvalitetssikring, 

tverrfaglig koordinering og ekstern kvalitetssikring. Det er ikke dokumentert hvordan dette arbeidet skal ha 

vært organisert og hvordan samarbeidet faktisk fungerte. Feil og mangler indikerer svakheter ved 

kvalitetssikringen, men ut fra foreliggende dokumentasjonen er vi ikke i stand til å gå inn og vurdere de 

enkelte forhold. Dette er imidlertid et område som er behandlet i de to omtalte rettsrundene. I tråd med 

mandatet har vi ikke vurdert forhold som har fått avklaring der. 

Når det gjelder entreprenørens kvalitetssikring synes denne å ha forholdt seg til rutinene for dette slik de er 

beskrevet i PA-bok. Ekstra tiltak iverksatt for å håndtere omfanget av innmeldte feil og mangler i 

prosjekteringsgrunnlaget ser også ut til å ha fungert. 

                                                           
29 Notat fra Rambøll: Teigar ungdomsskole-Notat i forbindelse med tilbakemelding på prosjektert underlag for elektro og VVS, 

13.01.2010 

30 Byggherremøte nr. 6, 27.10.2009 

31 Prosjektleders vurdering av status pr. 17.11.2010. 
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3.6 Avviks- og endringshåndtering 

3.6.1 Fakta 

De prosjektadministrative rutinene, PA-bok, regulerer også håndteringen av endringer og avvik. Formålet med 

rutinene var "å sikre en fortløpende varsling og registrering av alle typer endringer i henhold til 

kontraktsbetingelser, arbeidsmetoder, fremdrift, økonomiske betingelser, kvalitetskrav, HMS osv. i 

prosjektet." Det ble poengtert at alle parter satt med ansvaret for å følge opp rutinen.  

Avvik ble definert som "uoverensstemmelser mellom kontraktsforutsetning og det grunnlag entreprenøren 

skal bygge videre på, avvik fra spesifikasjonene ved egen utførelse eller avvik fra HMS rutiner." Meldinger 

om avvik skulle meldes til byggeleder og holdes oversikt over i eget skjema. 

Endringer ble definert som tilfeller hvor " entreprenøren er, eller mener seg, berettiget tillegg i tid og eller 

økonomisk godtgjørelse ut over kontrakten (gjelder ikke regulerbare mengder). Fradrag betraktes også som 

endring." Meldinger om endringer skulle gjøres i eget endringsskjema uavhengig av om det skyldtes revisjon 

av tegninger og spesifikasjoner eller forhold som kunne oppstå på byggeplassen, såkalte avvik. 

Endringsmeldingene ble i PA-bok karakterisert som byggelederens viktigste verktøy for økonomistyring og 

kontroll. 

Når det gjaldt tegningsrevisjoner som innebar endring i mengde eller utførelse, skulle endringsskjemaet også 

spesifisere aktuelle aktiviteter, samt prissettes av entreprenøren. Byggeleder hadde myndigheten til å 

godkjenne endringsmeldingen etter eventuell avklaring med fagrådgiver og prosjektleder. Prosjektgruppens 

rutiner for å håndtere endringsmeldinger skulle også godkjennes av byggeleder. Når det gjaldt endringer hvor 

entreprenøren var berettiget til kompensasjon, skulle dette straks meldes til byggeleder. Når det gjelder 

tillegg, endringer avtalt i møter eller brev skulle også endringsskjema benyttes. Ved endringer skulle rådgiver 

og/eller entreprenør også stipulere den økonomiske virkningen av endringen. Godtgjørelse for innmeldt 

endring skulle kvitteres av byggeleder og originalt endringsskjema returneres til entreprenør, med kopi til 

byggeleder, prosjektleder og prosjekterende. 

Omfanget av endrings- og avviksmeldinger var henholdsvis 998 og 107 meldinger for de to kategoriene. Alle 

endringsmeldinger mottatt fra entreprenør ble lagt inn i en egen oversikt for meldingene hvor det listes 

 

endringens løpenummer, hva endringen gjaldt, datoer, firma, priser og status for hvorvidt endringen er bestilt, 

avvist, besvart, fakturert, ikke oversendt, om den utgår eller om den blir en del av sluttoppgjøret. Av 

endringsskjemaet ser det ut til at vel 234 endringsmeldinger ble avvist, manglet dokumentasjon, var 

omtvistet på pris, for sent varslet eller aldri bestilt. Tilgjengelige endringsmeldinger beskriver entreprenørens 

påberopte endring, deretter meldingen med svar fra byggherre og prosjekterende. Svaret inkluderte også 

priser der det var nødvendig, samt detaljerte tekniske opplysninger. Byggeleders kommentar, eventuelle 

godkjennelse og signatur fremkom også. 

For avviksmeldingene var det en lignende prosedyre og meldingene ble registrert i et tilsvarende skjema:  
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Utover dette ble det varslet om fremdriftskonsekvenser i egne brev til byggherren. Av meldingene vi har hatt 

tilgang til fremstår mangler og feil i prosjekteringsgrunnlaget som hovedårsak til endringsmeldingene, mens 

avviksmeldingene er begrunnet med manglende leveranser fra byggherren. 

3.6.2 Vurdering 

Rutinene for håndtering av endrings- og avviksmeldinger er detaljert beskrevet i PA-bok. Håndteringen av 

avviks- og endringsmeldinger opptok mye av prosjekt- og byggelederens tid. Av tilgjengelig dokumentasjon 

er det vår vurdering at man har hatt god kontroll med og oversikt over endrings- og avviksmeldingene. 

Sporbarheten og muligheten til å gå inn i den enkelte melding har vært god.  

Videre vurderes at rutinene for endrings- og avviksmeldinger ble fulgt opp på korrekt måte fra byggherrens 

side, men i byggetiden oppsto det etter hvert tvist om endringene og entreprenørens berettigelse til 

vederlagsjustering og endret dato for overlevering av anleggene. Dette ble vurdert i to rettsprosesser og er 

ikke ettergått i revisjonen.  

3.7 Evaluering og erfaringsoverføring 

3.7.1 Fakta 

Avslutningsfasen for Teigar-prosjektet ble spesiell på grunn av rettsrundene som gikk over 5 år.  

Nøtterøy kommune har hatt læring og har tatt grep for sin gjennomføring av investeringsprosjekter etter dette 

prosjektet. Grepene omfatter oppdatering av investeringsreglementet, oppdatering av styringssystemet, valg 

av entrepriseform og styrking av egen kompetanse.  

Nøtterøy kommunes investeringsreglement inngikk tidligere som en del av økonomireglementet av 

12.10.2005 kap. 9 Investeringsprosjekter, og fungerte frem til dagens reglement ble vedtatt juni 2011. 

Investeringsreglementet av 2005 omfatter kun de budsjett- og regnskapsmessige aspektene ved et 

investeringsprosjekt og stilte krav om prosjektregnskap, ansvar, månedlig rapportering og et revidert 

sluttregnskap.  

Investeringsreglementet av 2011 er derimot mer omfattende og formaliserer prosjektgjennomføringen i 

større grad enn tidligere, og reglementet inkluderer andre aspekter ved siden av de rent økonomiske. Alle 

investeringsprosjekter skal, før vedtak i kommunestyret, ha vært gjenstand for en behovsanalyse. Denne 

analysen skal omfatte funksjonsbeskrivelse, arealbehov, lokalisering, forventede totale investerings-

kostnader, finansiering og kapitalkostnader, vurdering av finansieringsform, årlige driftskostnader knyttet til 

forvaltning, drift og vedlikehold, risiko og usikkerhet i prosjektet, fremdriftsplan for videre prosjektering og 

vurdering av alternative løsninger. Det er tjenestestedet selv som skal definere behovene i prosjektet. Det 

er dermed brukerne selv, med støtte fra eiendomsavdelingen som må drøfte risiko og usikkerhet i prosjektet. 
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Når det gjelder entrepriseformen foreligger det nå et politisk vedtak som tilsier at totalentreprise er 

entrepriseformen kommunen skal benytte. Dette innebærer en entrepriseform hvor kommunen stiller med 

et enklere prosjekteringsgrunnlag enn hva som var tilfelle i Teigar-prosjektet, men hvor entreprenøren i sin 

avtale med kommunen påtar seg den detaljerte prosjekteringen og utførelse. Entrepriseformen har bidratt til 

å redusere kommunens risiko i byggeprosjekter. Entrepriseformen stiller heller ikke de samme kravene til 

kommunens byggherrekompetanse og kommunens direkte oppfølging av entreprenør. 

Kommunens styringssystem med tilhørende prosedyrer for investeringsprosjekter er for tiden under revisjon. 

Styringssystemet er karakterisert som "greit nok, men det har rom for forbedringer"
32

. Generelt er det behov 

for oppdatering og forbedring av rutinene i prosjektstyringen i tråd med tid, utvikling og nye forskriftskrav. 

Forbedringsarbeidet tar utgangspunkt i anbefalinger fra Bygg21. Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og 

eiendomsnæringen og staten, og arbeider med å identifisere og spre beste praksis. 

Eiendomsavdelingen ble opprettet i 2006 som følge av politisk vedtak. Kommunen har hatt mange store 

prosjekter i løpet av de siste 6-8 årene og organisasjonen har vokst. Byggherrekompetansen har fått erfaring 

med flere store prosjekter og kommunen er bedre rustet til å være prosjekteier og prosjektleder i dag enn 

tidligere
33

. Prosjektering krever imidlertid mye fagkunnskap og dette er tjenester man fremdeles vil være 

avhengig av å kjøpe inn. Nøtterøy kommune har i dag også en egen ansatt advokat som skal kjenne offentlige 

anskaffelser som fagfelt godt, og som nå bistår i alle store offentlige anskaffelser. 

3.7.2 Vurdering 

I tråd med anbefalinger for god prosjektstyring bør det gjennomføres en evaluering ved avslutningen av 

ethvert stort investeringsprosjekt som en del av et forbedrings- og læringsarbeid. Vi har ikke fått fremlagt 

eksplisitt dokumentasjon på formell evaluering i etterkant av Teigar-prosjektet, men lærdommen og grepene 

som er tatt i etterkant fremstår som svært relevante. 

Nøtterøy kommune har gjennomført flere store prosjekter i tiden etter byggingen av Teigar ungdomsskole, 

idrettshall og utomhusanlegg. Kommunen har ikke opplevd tilsvarende problemer i disse prosjektene. Styrket 

kompetanse i kommunen, både eiendomsfaglig og juridisk, er vurdert å være et godt bidrag. 

Investeringsreglementet fra 2011 var en vesentlig forbedring sammenlignet med reglementet fra 2005.  Selv 

om investeringsreglementet stiller krav om vurdering av risiko og usikkerhet i behovsanalysen, bør 

kommunen også vurdere og følge opp risiko gjennom alle prosjektets faser. Det er også positivt at 

rammeverket for prosjektstyring nå er under revisjon. En tydelig bevissthet rundt valg av entrepriseform ved 

byggeprosjekter fremover har vært og vil være viktig fremover.   

 

                                                           
32 Intervju 16.02.17 

33 Intervju 16.02.17 
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4 Anbefalinger 

Nøtterøy kommune kjenner prosjektet ny Teigar ungdomsskole, idrettshall og utomhusanlegg godt, og har i 

stor grad trukket lærdom av prosjektet. Med "prinsippbeslutningen" om at totalentreprise skal være 

entrepriseform i kommunens byggeprosjekter, er også risikoen for å komme i samme situasjon mindre, men 

det vil alltid være noe risiko i alle investeringsprosjekter. 

Dagens investeringsreglement er fra 2011, og det vil etter planen oppdateres og behandles av 

kommunestyret i nye Færder kommune. Vi anbefaler at nytt reglement tar inn at vurderinger av risiko og 

usikkerhet ikke bare skal gjøres i behovsanalysen innledningsvis, men også være et element i 

prosjektstyringen i alle prosjektets faser. 

Prosedyrer for investeringsprosjekter, som del av nytt styringssystem, bør etter vår vurdering harmoneres 

med krav i et revidert investeringsreglement.  

Når det gjelder selve prosjektstyringen anbefales at revideringen av prosjektstyringsverktøyet fullføres. Også 

prosjektstyringsverktøyet bør ha rutiner for håndtering av usikkerhet og risiko gjennom hele prosjektforløp. 

Endelig er det også vår oppfatning at valg av entrepriseform må være tilpasset den nye kommunens 

kompetanse, kapasitet, risikovilje og behov for økonomisk styring. 
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5 Uttalelse fra rådmannen 

Jeg takker for forvaltningsrevisjonen og mener det er en god rapport med hensyn til det lange tidsperspektiv 

rapporten skal dekke. Etter mitt syn gir rapporten en oversiktlig gjennomgang av hendelser og gode 

anbefalinger til administrasjonen. 

Slik jeg leser rapporten har Nøtterøy kommune ikke gjennomført tilstrekkelig risikovurdering for 

byggeprosjektet Teigar ungdomsskole og idrettshall. 

Samtidig kommer det frem at det var etablert rutiner, rapportering og prosedyrer som fungerte som forutsatt. 

Valg av entrepriseform fremkommer også som avgjørende for prosjektet. Det mangler dokumentasjon på 

krav til tverrfaglig koordinering og kvalitetssikring kommunen stilt til rådgivere. 

Jeg takker for de anbefalinger som er gitt og vil sørge for at disse hensyntas i styringssystemer som etableres 

for Færder kommune. 

Likeledes skal det etableres et prosjektstyringsverktøy som også har rutiner for håndtering av usikkerhet i 

hele prosjektperioden. 

Investeringsreglement skal gjennomgås og oppdateres før det vedtas for Færder kommune. Dette er en del 

av foreliggende prosjektplan for Færder. 

Det er etter min oppfatning også av stor betydning at situasjonen i eiendomsforvaltningen er vesentlig bedret 

i dag når det gjelder kompetanse og ressurser. 

På vegne av administrasjonen takker jeg for den gjennomgang som er gjort og vil benytte de vurderinger og 

anbefalinger som er gjort videre i arbeidet med prosjektstyring inn i Færder kommune. 

 

Toril Eeg 
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Vedlegg 1 - Revisjonskriterier 

Kommuneloven  
Kommuneloven § 23 andre ledd, andre punkt: 

 

 ” Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.” 

 

I lovforarbeidene34 fremgår det at det er i tråd med allment aksepterte lederprinsipp at en leder av en 

virksomhet etablerer rutiner og system som skal bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er 

satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. Rådmannen har et selvstendig ansvar for 

å føre kontroll med kommunen sin virksomhet. Det er ledelsen i en organisasjon som har ansvaret for 

å etablere et tilfredsstillende internkontrollsystem. Nøtterøy kommune har formalisert dette på et 

overordnet nivå gjennom sitt investeringsreglement. 

 

Internkontroll blir definert i videste forstand som en prosess, satt i verk og gjennomført av 

virksomhetens ledere og ansatte med formål å gi rimelig sikkerhet for måloppnåing på følgende 

områder: Målrettet og effektiv drift, pålitelig ekstern rapportering og en drift i tråd med gjeldene lover 

og regler. 

Med utgangspunkt i denne regelen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

Rådmannen skal for investeringsprosjekter ha utledet følgende revisjonskriterier: 

 At rutiner og system for prosjektstyring er etablert og etterleves. 

 At politiske vedtak og forutsetninger for investeringsprosjektene blir fulgt opp. 

 At lover og regler følges. 

 

Politiske vedtak 
De viktigste politiske vedtak knyttet til utbyggingen av Teigar ungdomsskole og idrettshall: 

 051/08 Investerings- og rehabiliteringsplan 2009 - 2017 

 134/08 Valg av entrepriseform ved bygging av ny ungdomsskole på Teie 

 Årsbudsjett 2006 – 2015  

 ... 

 

Praksis for god prosjektstyring 

Beskrivelsen av beste praksis for prosjektstyring i dette vedlegget er basert på anerkjent teori om beste 

praksis. Kilde: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), fjerde utgave, 

og Managing Successful Projects With PRINCE2, OGC (Office of Government Commerce), fjerde 

utgave 2009. 

 

Beste praksis er ikke uttrykk for absolutte krav, men anbefalinger og eksemplifisering av hvorledes 

prosjekter kan eller bør etableres, planlegges, gjennomføres og avsluttes. 

 

Kort omtale av hva et prosjekt er 

Et prosjekt blir opprettet typisk for å oppnå en bestemt hensikt og utføre oppgaver som er avgrenset i 

tid med en start og sluttdato, og som har tydelig definerte faser. 

                                                           
34 Fra Ot.prp.nr.70 (2002-2003) kap. 4.3 
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Prosjektarbeidet kan grovt deles inn i to grupper: Selve gjennomføringen, dvs. de faglige gjøremålene 

i prosjektet (for eksempel planlegging og prosjektering av en skole, bygging og installasjon og testing 

av utstyr), og styringen av de utførende oppgavene / faglige gjøremål, dvs. ledelse og administrasjon. 

 

Kort omtale av hva prosjektstyring er 

Ansvaret for styring og ledelse av prosjektet ligger normalt hos prosjektleder. Sentrale aktiviteter i 

prosjektstyringen er: 

 Planlegging av prosjektet 

 Delegering av ansvar for oppgavene i prosjektet 

 Følge med på hvor godt oppgaver utøves i samsvar med plan 

 Kontrollere og sette i verk tiltak når utførelsen ikke er i samsvar med plan 

 

Prosjektstyringen fokuserer ofte på følgende forhold i prosjektet: 

 Kostnad: Prosjektet vil ha en økonomisk ramme / budsjett, og det er mange faktorer som kan påvirke 

kostnadene i prosjektet 

 Tid: Prosjektleder må kjenne fremdriftsplanen som viser når prosjektet er planlagt ferdigstilt. 

 Kvalitet: Prosjektleder må følge med på at leveranser oppfyller kravene til kvalitet 

 Leveranse: Prosjektleder må vite nøyaktig hva prosjektet skal levere, og påse at 

prosjektorganisasjonen, leverandører mv. også kjenner til dette. Leveranser ut over det som er 

prosjektets hensikt er en vanlig årsak til merforbruk, forsinkelser og ukontrollerte endringer i 

prosjektet. 

 Risiko: Alle prosjekt innebærer risiko, og prosjektleder må påse at prosjektet kjenner risiko og 

håndterer denne. 

 Hensikten prosjektet / forventede effekter 

 

Under er det gjort rede for revisjonskriteriene utledet av beste praksis for prosjektstyring. 

 

Etablering av prosjektet 

Formålet med denne fasen er å sikre at forutsetningen for prosjektinitiering er på plass gjennom å svare 

på spørsmålet: Har vi et levedyktig og lønnsomt prosjekt? Hvert prosjekt bør ha en dokumentert 

eksistens – et business case (begrunnelse), som sier noe om hvorfor prosjektet skal gjennomføres 

blant ulike alternativer, basert på blant annet estimerte kostnader, varighet, risiko / usikkerhet og 

forventede effekter av prosjektet. Selv prosjekter som er pålagt (eksempelvis for å overholde nye 

forskrifter) krever en begrunnelse av foretatte valg, siden det kan være flere tilgjengelige konsepter som 

har ulike kostnad, gevinst og usikkerhet. Begrunnelse bør foreligge ved oppstart av prosjektet og 

godkjennes av prosjekteier. 

 

I tillegg til et businesscase bør det foreligge et mandat som definerer prosjektets oppdrag og hva som 

skal leveres. Prosjektmandatet utformes typisk i forbindelse med oppstart av prosjektet, og initieres og 

godkjennes av prosjekteier. Mandatet bør være på plass før prosjektet blir planlagt, ettersom mandatet 

fungerer som et utgangspunkt for planleggingen av prosjektet. Mandatet vil ofte gi en skildring av 

formålet med prosjektet (hvorfor prosjektet er startet), målsetninger i prosjektet, ansvarsdeling mellom 

prosjektet og prosjekteier, rammevilkår i form av tid (hovedmilepæler) og kostnad, sluttleveransen i 

prosjektet og avgrensninger, det vil si hva prosjektet ikke skal levere. 

 

Revisjonskriterier: 

 Prosjektet bør ved oppstart ha en dokumentert begrunnelse for prosjektet 

 Prosjektet bør ved oppstart ha et dokumentert mandat 
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 Prosjekteier vil i kommunal sammenheng anses som kommunestyret. Kommunestyret kan delegere 

beslutningsmyndighet til formannskap og andre politiske utvalg 

 

Faser og faseoverganger 

Faser er kanskje et av de viktigste styringsparameterne man har til rådighet i et prosjekt. Ved å dele 

prosjekter inn i faser får ledelsen faste kontrollpunkter gjennom hele prosjektet. Prosjektets status og 

grunnlag for å fortsette vurderes for hver fase, basert på styringsdokumentasjon, og avgjørelser om 

prosjektet skal fortsette eller ikke tas på disse tidspunktene. 

 

Revisjonskriterier: 

 Det bør være klart definerte faser for prosjektet  

 Det bør være definerte leveranser for hver faseovergang 

 

Organisering av prosjekt 

Gjennom organisering av prosjektet blir roller og ansvar i prosjektet definert og etablert. God praksis er 

at en prosjekteier utnevnes av iverksettende organisasjonen og er en rolle som legges til en person. 

Prosjekteier, enten selv eller støttet gjennom resten av en styringsgruppe / prosjektstyre som 

prosjekteier utnevner, er ansvarlig fr å godkjenne alle viktige planer, autorisere alle avvik som 

overskrider etablerte toleransegrenser, og for å godkjenne fullføring av hver fase og oppstart av neste 

fase. Det organet som fatter beslutninger i prosjektet og som kan forplikte prosjektet trenger ikke være 

operativt fra dag til dag. Men, et prosjekt trenger og en daglig operativ ledelse dersom prosjektet skal 

oppnå suksess. Ved organisering av prosjektet bør det klargjøres hvilket nivå / organ som har hvilket 

ansvar, hvilken myndighet med videre. Det bør klargjøres hvilket organ som skal inngå i prosjektet, og 

hvilket ansvar disse har i forhold til vedtaksmyndighet, styring av prosjektet, daglig prosjektledelse og 

utførelse av aktiviteter / oppgaver. 

 

Revisjonskriterier: 

 Prosjektet bør organiseres slik at det er klart hvilke / hvilke organ som har ansvar og myndighet i 

styringen og ledelsen av prosjektet  

 Prosjektets organisering bør dokumenteres 

 

Roller og ansvar 

Prosjekter er ofte tverrfaglige, involverer ulike organisasjoner, har enkelte deltagere på heltid, andre på 

deltid etc. Prosjektsuksess forutsetter dermed en klar fordeling av roller og ansvar internt i prosjektet 

og mellom prosjektet og linjeorganisasjonen. Det er viktig å skape en klar ansvarsfordeling og klare 

samarbeidsprinsipper. Man må derfor avklare ansvaret til hver enkelt av de involverte i prosjektet, og 

sikre at rolle og oppgaver er forstått og akseptert. 

 

Revisjonskriterier: 

 Roller og ansvar i prosjektet bør være definert, dokumentert og kommunisert 

 Roller og ansvar blir utført i samsvar med prosjektets beskrivelse av roller og ansvar 

 

Planlegging av prosjektet og oppfølging 

En prosjektplan uttrykker hvorledes og når mål skal nås ved å vise de viktigste produktene, aktivitetene 

og ressursene etc. som kreves for å prosjektplanens omfang. Gjennom planleggingen avklares dermed 

hvorledes prosjektet skal gjennomføres, hvem skal gjøre hvilke aktiviteter, når aktivitetene skal 

gjennomføres og om prosjektet skal gjennomføres innen oppsatte rammer (kostnad, tid) oppstilt av 

prosjekteier jfr. prosjektmandatet. Den blir brukt av prosjektets styringsgruppe som det prosjekt 

fremdriften skal måles opp mot. Prosjektplanen skal fungere som et viktig styringsdokument for 

prosjektlederen. Ved planlegging av prosjektet for prosjektleder et grunnlag for å følge med på og 
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kontrollere utførelse i samsvar med planene. Det er derfor viktig at prosjektplanen er tilstrekkelig 

detaljert og viser hvorledes og når prosjektets mål skal oppnås. 

Revisjonskriterier: 

 Det bør finnes en skriftlig prosjektplan 

 Prosjektets budsjett / økonomiske ramme bør fastsettes ved oppstart 

 Budsjett / økonomisk ramme bør følges opp ved gjennomføringen av prosjektet 

 Avvik fra budsjettet rapporteres i samsvar med avtalte rapporteringsrutiner 

 

Planlegging av prosjekt er avgjørende for å kunne estimere tiden det vil ta å gjennomføre aktivitetene i 

prosjektet. Prosjektet bør også klargjøre i hvilken rekkefølge aktivitetene skal gjennomføres, ressurser 

/ innsatsfaktorer og avhengighet mellom aktivitetene. På bakgrunn av planleggingen vil prosjektet ha et 

grunnlag for å stille opp en fremdriftsplan som viser start og sluttdato for prosjektet, milepæler og 

aktiviteter. En milepæl vil ofte være en skildring av noe prosjektet skal ha oppnådd, eksempelvis en 

leveranse eller en spesifisert tilstand, eventuelt et delmål. 

 

Revisjonskriterier: 

 Det bør finnes en milepælsplan 

 Det bør foreligge aktivitetsplaner 

 Prosjektet bør følge opp at aktiviteter blir utført i samsvar med plan og at fremdriften rapporteres 

 

Kvalitetssikring 

Med kvalitetssikring menes her den aktiviteten å gjennomgå et prosjekts organisasjon, prosesser, 

systemer og produkter for å vurdere om kvalitetskrav blir oppfylt, uavhengig av prosjektledelsen. I 

prosjektet bør det være rutiner for å fastsette hvilke kvalitetskriterier som skal legges til grunn, 

eksempelvis ved kontraktfastsettelsen, bruk av nasjonale standarder eller annet, samt hvorledes, når 

og av hvem kvalitetskontrollen skal utføres, eksempelvis en tredjepart. 

 

Revisjonskriterier: 

 Det bør foreligge rutiner for kvalitetssikring i et prosjekt 

 

Usikkerhet og risiko 

Begrepet usikkerhet i et prosjekt omfatter gjerne både muligheter, det vil si en usikkerhet som kan 

være positiv for prosjektet, og risiko. Risiko er forhold/hendelser som kan ha negativ innvirkning på 

prosjektets evne til å levere innen avtalte rammevilkår. Det er ikke uvanlig at prosjekter blir initiert og 

drevet frem under stor grad av usikkerhet. Eksempelvis fordi prosjekter er unike ("dette har vi ikke 

erfaring med fra tidligere"), det er knyttet usikkerhet til forutsetninger for planer og estimat, eller 

prosjektets omgivelser endrer seg. I det følgende er det fokusert på risikodelen av begrepet. 

 

Analyse av risiko i prosjekt vil ha som formål å håndtere en vurdering av prosjektets planlagte 

hovedaktiviteter i lys av fremdrift, ressursbruk og kvalitet. Risiko bør analyseres, og tiltak bør settes i 

verk der hvor analysen avdekker fare for forhold / hendelser som har høy sannsynlighet og høy negativ 

konsekvens på prosjektets mål og formål. Ansvar og frist for gjennomføring av tiltak avklares. Det bør 

følges opp at tiltak iverksettes. 

 

Risiko kan eksempelvis være knyttet til prosjektets personellressurser/-kompetanse, mediefokus, 

kontraktsforståelse/-tolkning, kvalitet på teknisk dokumentasjon, uklare krav, nye krav, tekniske 

løsninger, sentrale leverandørers soliditet mv. Prosjektet bør ha fokus på risiko ved strategiske valg 

(avveining mellom muligheter, risiko og ressursbruk), ved planlegging (kostnadsestimering, 
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budsjettering, tidsplanlegging) og i daglig prosjektledelse. Risiko er en egenskap ved alle aspekter av 

prosjekter, derfor bør styring av risiko integreres i all form for ledelse og gjennomføring. 

 

Revisjonskriterier: 

 Det bør utarbeides og implementeres rutiner og metode for identifisering og håndtering av risiko og 

oppdatering av risiko i prosjektet 

 Det bør iverksettes tiltak for å håndtere risiko, med konkrete frister og ansvarlige 

 Dokumentere risiko, og inkludere dette som del av beslutningsgrunnlaget for strategiske valg i 

prosjektet. 

 

Avviks- og endringshåndtering 

Avvik kan være enhver hendelse som ikke er planlagt, og som krever at tiltak iverksettes. Det kan være 

en bekymring, krav om endring av mål i prosjektet, forslag om nye tekniske spesifikasjoner mv. 

Endringer i prosjekter kan ikke unngås. Endringer kan ha ulike årsaker, frafall av personelt stilt til 

disposisjon for prosjektet, forsinkelser fra leverandør, nye krav fra prosjekteier etc. Målet med 

endringshåndtering er å sikre at endringer blir bestemt av riktig organ før de iverksettes. Dersom behov 

for endringer ikke blir håndtert vil prosjektet bli vanskelig å styre og kontrollere, og stå i fare for å ikke 

svare til prosjekteiers forventninger. Prosjektet bør ha rutiner og systemer for avvik- og 

endringshåndtering for å sikre at alle avvik og endringer som kan påvirke prosjektets hovedleveranse 

og delleveranser blir håndtert av rette vedkommende. 

 

Revisjonskriterier: 

 Prosjektet bør ha rutiner for avviks-  og endringshåndtering 

 Endrings- og avviksrapportering bør skje i samsvar med prosjektets rutiner og sikre at endringer som 

følger av avvik, og som vil ha vesentlig innvirkning på prosjektet, blir rapportert til rette 

vedkommende i henhold til prosjektorganiseringen 

 

Styring og rapportering i prosjektet 

Et prosjekt må etablere retningslinjer for styring og rapportering. I prosjektet bør all vesentlig 

kommunikasjon, møtevirksomhet, beslutninger og saksbehandling være dokumentert og være sporbar 

og gjenfinnbar. For å sikre dette bør prosjektet etablere retningslinjer for kommunikasjon i prosjektet 

og ha regler for dokumentasjon av møter, beslutninger, avvik og endringer mv. Når det gjelder 

rapportering bør det i prosjektet avklares hvorledes rapporteringsstrukturen skal være, herunder hvem 

som skal rapportere, når rapporteringen skal skje, hva som skal rapporteres og rapporteringens format. 

Retningslinjer i prosjektet bør gjøres skriftlige, forankres og kommuniseres til alle i prosjektet. 

 

Revisjonskriterier: 

 Prosjektet bør etablere skriftlige retningslinjer for møtevirksomhet 

 Prosjektet bør etablere retningslinjer for saksbehandling og beslutninger 

 Prosjektet bør etableres retningslinjer for dokumentasjon 

 Prosjektet bør etablere retningslinjer for rapportering og rapporteringsstruktur 

 Det bør være rapportering av leveranser på krav til tid, kostnad og kvalitet 

 

Avslutning av prosjekt – evaluering og erfaringsoverføring 

Avslutning av prosjekt og overlevering av prosjektets leveranser bør være en egen prosess og bør 

planlegges. Formålet med å avslutte prosjektet er blant annet få aksept av at prosjektets mål er nådd, 

eventuelt inklusive aksepterte endringer. 
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Prosjektregnskapet er et regnskap som inneholder de utgifter som er direkte knyttet til gjennomføring 

av et prosjekt i henhold til prosjektplan og budsjett. I forbindelse med avslutningen av prosjektet må 

prosjektregnskapet oppdateres og lukkes. 

 

Formålet med å evaluere prosjektet ved avslutning er å sikre at resultatene (tid, kost og kvalitet) blir 

dokumentert på en formålstjenlig måte, men også å tilrettelegge for erfaringsoverføring fra prosjektet. 

Erfaringer som er nyttige å ta med seg videre bør derfor også inngå i sluttrapporten og gjøres enkelt 

tilgjengelig for andre i fremtiden. 

 

Revisjonskriterier: 

 Prosjektet bør planlegge og forberede avslutning av prosjektet 

 Avslutning og overlevering til drift bør realiseres i prosjektet før avslutning 

 Det bør verifiseres at leveranser (tid, kost, kvalitet) er i samsvar med fastsatte krav 

 Prosjektet bør evalueres opp mot mål og rammer 

 Prosjektet må se til at sluttrapportering skjer på avtalt måte 

 Resultatet fra evalueringer og andre viktige erfaringer bør inngå i sluttrapporten 

 

Hvert prosjekt har det til felles at de i seg har unike elementer. Et prosjekt vil alltid være en midlertidig 

organisasjon med avgrensede oppgaver og en definert hensikt. Deltagere i fremtidige prosjekter kan 

være ukjente med mål, oppgaver og arbeidsmetodikk i prosjektarbeid. Det kan være utfordrende at 

prosjektorganisasjoner ikke nødvendigvis har erfaring eller benytter tidligere tilegnede erfaringer fra 

tidligere eller tilsvarende prosjekter. Læring av erfaring fra andre prosjekter vil derfor være en sentral 

aktivitet ved et prosjekt, både ved oppstart, men også ved gjennomføring og avslutning av prosjektet. 

 

Revisjonskriterier: 

 Tidligere eller lignende prosjekter bør bli gjennomgått ved prosjektoppstart for å vurdere om 

erfaringer fra disse kan gjenbrukes 

 Læring bør inkluderes i rapporter og gjennomganger gjennom hele prosjektets livssyklus 
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  Vedlegg 2 Gjennomgått dokumentasjon 
Tønsberg Tingrett, dom av 02.07.2013 

Agder Lagmannsrett, dom av 02.07.2015 

Nøtterøy kommunes Investeringsreglement, vedtatt juni 2011 

Budsjett og økonomiplan 2010-2013 

Teigar ungdomsskole og idrettshall - Avslutning av prosjekt (16/11402) 

Prosjektregnskap Teigar 

Formannskapssak 134/07 166/07,106/09, 078/09, 168/12, 089/13, 095/15 

Kommunestyresak 085/06, 046/09, 090/12 

Fast bygge- og vedlikeholdskomité 045/08, 001/09, 023/09 

Investerings- og rehabiliteringsplan 2009-2017 

Formannskapssak 134/08 

Utbygging av skolene på Teie - Referansegruppe i forbindelse med plan- og 
designkonkurransen 

Utbygging av skolene på Teie - Spørsmål om og endringer av konkurransegrunnlaget 

06/20-5 Utbygging av skolene på Teie - Forespørsel om assistanse til kontroll av oppfyllelse av 
arealkrav og kostnadsoverslag 

KS 094/06 Utbygging av skolene på Teie - Valg av prosjekt og arkitektgruppe 

Utbygging av skolene på Teie - Kostnader 

FS 032/07 Utbygging av skolene på Teie - Kostnader 

FS 166/07 Utbygging av skolene på Teie - Avklaring av anbudskonkurransen. 

06/20-81 Utbygging av skolene på Teie - Forslag til reduksjoner av prosjektet. 

06/20-102 Valg av entrepriseform på Teie 

KS 019/09 Bygging av ny ungdomsskole og idrettshall på Teie - delegering av 
vedtaksmyndighet. 

Nøtterøy kommunes økonomireglement, kap. 09 vedtatt 2005 

0 STYRINGSDOK, kommunens styringssystem for byggeprosjekter 

Organisasjonsplan, UTF fase 

Prosjektplan av 06.04.2006 

Teigar ungdomsskole og idrettshall Generalentreprise PA_BOK (Prosjektadministrative 
rutiner) 

Prosjektlederrapport, 1, 2 og 3. 

Notater prosjektleder 07.09.09, 17.10.10 og 17.11.10 

Organisering i prosjekterings- og byggefasen, 23.06.08 

Notat Teigar ungdomsskole-revisjon prosjekt (entrepriseform, utforming og tekniske 
løsninger) fra Lillefrøen, 22.05.08  

Notat Teigar ungdomsskole-anbudskonkurranse-form-plassering, orientering-materialbruk, 
fra Bygganalyse, 21.05.08 

Notat Rambøll-Notat i forbindelse med tilbakemelding på prosjektert underlag for elektro og 
VVS 

Entreprenørs prosjektleders månedlige rapporter 

Prosjekteringsstatus BH-møter prosjektleders sammenstilling juni-desember 2009 

Notat: Byggeleders opplevelser av byggeplassen for Nye Teigar ungdomsskole/idrettshall i 
forhold til Skanskas beskrivelse i krav og brev. 
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