
Holmen skole

• Eier og drifter ca. 180 skoler med ca. 750 bygg i Oslo 
• Forvalter ca. 1,4 millioner kvadratmeter eiendom
• Våre bygg benyttes daglig av ca. 95.000 elever og ansatte
• I underkant av 200 medarbeidere
• Budsjettforslag investeringer 2019-2022:  13,0 milliarder kroner

Fakta om Undervisningsbygg
-

Visjon: Et skolebygg å være stolt av!



Holmen skole

«UBF – partnering»

«Full partnering gir maks skolebygg» 

Kristian Dølvik
Senior prosjektleder



Holmen skole

Per-Willy Amundsen, som Statssekretær kommunal- og moderniseringsdept 2015:

• Det er et potensial for økt produktivitet som bransjen selv må utnytte!

• Nøkkelen ligger i «samhandling i praksis».

• Velg de riktige samarbeidspartnerne

• «Spille hverandre bedre».

• «Mye av løsningen ligger i holdninger»

• «Kunnskap blir mer og mer verdt når flere deler på den»

Daglig leder Stein Mjøen i Prosjekt Norge (…. som er et nasjonalt kompetansesenter 
for å utvikle fremtidens prosjektprosesser gjennom forskning og kunnskapsdeling):

«Noen ganger er det nesten magisk å være del av et prosjekt, når deltakerne spiller 
hverandre gode og leveransene som skapes overgår forventningene».



Holmen skole

Mange utfordringer på veien 
frem til måloppnåelse …….

HVORDAN GJØR VI DET?
Strategiske «grep»?



Hvordan innfri krav og forventninger til

- Funksjonsevne (- Funksjonell og teknisk yteevne)

- Bruksvennlighet

- Pålitelighet – driftssikkerhet

- Miljø – intern og ekstern påvirkning

- Vedlikeholdsvennlighet (-og økonomi)

- Sikkerhet (– hvor trygt det er å bruke bygningen og utomhusanlegget)

- Estetisk opplevelse (– hvordan påvirkes brukernes følelser)

- Bygningsmassens utviklingspotensial (fleksibilitet og elastisitet)

- HMS/SHA i byggefasen

- Tid

- Kostnad / LCC

Ulike gjennomføringsmodeller er ulikt egnet i forholdt til å kunne bidra til 

innfrielse av krav og forventninger til prosjektgjennomføringen og til det 

ferdige bygg. 

Hvilken gjennomføringsmodell er best egnet for det konkrete prosjektet?



Leverandører:
*Komponent- og  systemkompetanse

* Miljøkompetanse

Brukere/drivere:
* Funksjonskompetanse

* Driftsskompetanse

Byggherre:
* Prosesskompetanse

* Teknisk og driftsmessig 

kompetanse

Entreprenører:
* Produksjons- og 

innkjøpskompetanse

* Styringskompetanse

Prosjekterende:
* Form

* Helhet

* Styrings-

kompetanse



Nordseter skole 2012-2014

Holmen skole 2014 - 2018

Totalentreprise i partnering



Holmen skole

Partneringavtalene sikrer at prosjektet gjennomføres med fokus på mål, 
suksesskriterier, og virkemidler og at prosjektet gjennomføres etter planlagte og 
forutsigbare prosesser og omforent systematikk. 



”Partneringfasene”

Forprosjektfase del 1, 
ARK og RI avrop på 
rammeavtale, 
Entreprenører etter 
anbudskonkurranse.
Partneringavtale del I

Partneringavtale del II
Anskaffelse 
underleverandører 
Byggefase
Forbedringsfase

Reelt tverrfaglig 
samspill i prosjektering, innkjøp og 

i byggeplassproduksjonen

En avklart organisasjon 
med aktører som håndterer 

utfordringene

Partneringveien til målet

God styring av tid, 
kostnad, ressurs

Måloppnåelse

Gjennomtenkte og omforente 
anskaffelsesprosesser

Formaliserte 
målstyringsprosesser

Lojalitet til informasjons-
og kommunikasjons-
prosesser og system

«sånn gjør vi det …»:

Felles kvalitetsplan og kvalitetskontroll-
program som er omforent og som alle

bruker lojalt

-

Riktig gjennomføringsmodell 
for prosjektet – kjente 
fiaskokriterier er fjernet

Gode samspillprosesser, 
samspillsystemer og 
samspillarenaer

Omforent kvalitetsprofil med 
omforente mål og virkemidler 

Prosjektstyring av TID, 
KOSTNAD og KVALITET 
gjennom alle faser i prosjektet

Omforent oppgjørskontrakt 
med reell mulighet for 
incitament

”Tett på” ledelse

Rom for kreativitet og 
verdiskapning

Suksesskriterier

Tematiske workshops. 
Motivasjonstiltak



1. Modellforståelse, kontraktregimet, samspillsforventninger, organisering, mål og 
målstyring

2. Prosjektgjennomføringen – byggherrens mål og forventninger, kvalitetsprofilen

3. Kvalitetssikring, felles kvalitetskontrollprogram. Hva kan gå galt og hvordan unngå at så 
skjer. 0-feil ved overlevering og en problemfri forbedringsfase

4. Utfordringer og forventninger i eierperspektivet. Håndtering av erfaringsmessige 
problemområder/utfordringer. 

5. Sluttfasen. Krav og forventinger til sluttfasen. UBFs veiledere. Tester og testopplegg. 
Sluttfasedokumentasjoner. Fremdriftsplan sluttfase.

6. Oppsummeringer og erfaringer. Lyktes vi med det vi sa vi skulle gjøre?

Tematiske workshops. 
Motivasjonstiltak



Måloppnåelse!

Felles KS-system –
«Prosjekthåndboka»

Kvalitetskontroll-
programmet

Utredninger og 
Konstruksjonsgjennomganger

Prosjektgranskninger

Felles kontrollsystematikk 
produksjon 

Uttestingsprogram
«Null-feil» ved overlevering 

– og en problemfri prøvedriftsfase, 
forbedringsfase og driftsfase

Dokumentasjoner

Felles kvalitetsplan og kvalitetskontroll-
program som er omforent og som alle

bruker lojalt



Totalentreprise i partneringTotalentreprise i partnering, 

RI`s erfaringer fra Nordseter skole og Holmen skole
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Totalentreprise i partnering, 

RI`s erfaringer fra Nordseter skole og Holmen skole



Totalentreprise i partnering, 

RI`s erfaringer fra Nordseter skole og Holmen skole

Arkitekt har tilkjennegitt stor fornøydhet med gjennomføringsmodellen og de grepene 
som er etablert i systematikkene i «sånn gjør vi det ….».
«Har aldri opplevd tilsvarende»!



Holmen skole

Valg av gjennomføringsmodell / ERFARINGER med 
gjennomføringsmodellen.

Mastergradoppgave 2017 – basert på intervjuer med personer med erfaring fra alle typer gjennomføringsmodeller, og med erfaring fra 
gjennomføring i modellen «Totalentreprise i partnering» for Undervisningsbygg Oslo KF. 



Takk for meg!

Skolebygg å være stolt av!


