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Forord 
Bygg21 er et bredt anlagt samarbeid mellom byggenæringen og statlige myndigheter, som 
bygger på strategien Sammen bygger vi framtiden. 

Bygg21 skal legge til rette for at byggenæringen bedre kan løse utfordringer innenfor 
bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling. Bygg21 skal medvirke til at næringen 
realiserer sitt potensial ved å prioritere, motivere, utfordre, samordne og stimulere 
næringen til å bli mer kunnskapsbasert og effektiv. 

Bygg21 skal jobbe fram beste praksis, råd og løsninger innen seks hovedområder: 

1. Effektive plan- og byggesaker 

2. Kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling 

3. Bedre samspill og samhandling i prosjektene 

4. Industrialisering av byggeprosessen 

5. Kompetanse som konkurransefortrinn 

6. Byggenes verdi for sluttbruker og omgivelsene 

En av delleveransene under område 3. Bedre samspill og samhandling i prosjektene skal 
være å evaluere innovasjonskonkurranser og design/pris konkurranser. Formålet med 
evalueringen er å dele erfaringer fra anskaffelsesmetoden med andre aktører. 

Innovasjonskonkurranser er en ny måte å anskaffe på i Norge. Design/priskonkurranser har 
også per i dag liten utbredelse. Det er interessant å evaluere denne form for anskaffelse for å 
vurdere om den bedrer samspillet mellom aktørene og gir et bedre resultat enn 
sammenliknbare prosjekter. 

Rapporten er utarbeidet av HR Prosjekt, med Kjell-Ove Kalhagen som oppdragsansvarlig. Per 
Eivind Myhre, HR Prosjekt og NTNU-student Anthony Sebergsen har bidratt i 
datainnsamling og analyse. Bjørn Kummeneje, HR Prosjekt har bistått ved ferdigstilling av 
rapporten. 
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1 Sammendrag  
1.1 Mandat og metode 
Innovasjonskonkurranser for utbygging av Ulven er en ny metode for anskaffelse i Norge, og 
Bygg21 ønsker å sammenlikne innovasjonskonkurranser og pris-/designkonkurranser med 
tradisjonelle anskaffelsesmetoder. 

NTNU og Prosjekt Norge har utviklet en evalueringsmodell, finansiert av Bygg21, som skal 
benyttes. Evalueringen gjøres mot tidligere prestasjoner, og resultatet presenteres som en 
gapanalyse der en sammenlikner ny prestasjon med gjennomsnitt av tidligere prestasjoner. 
Evalueringsmodellen er generell, og består av faste kriterier som skal brukes i alle 
evalueringer, og tilvalgskriterier som plukkes ut for den enkelte evalueringsprosess. Fordi 
denne evalueringen kun omfatter anskaffelsesprosessen, og ikke prosjektgjennomføring, har 
det vært nødvendig å gjøre flere tilpasninger i modellen. 

Evalueringen sammenlikner innovasjonskonkurransen for Ulven B2 med et 
referanseprosjekt, Ulven B3. Tilsvarende sammenliknes Ullerntunet bo- og omsorgssenter 
med Hovseterhjemmet og Hebekk skole med Siggerud skole. 

1.2 Funn og anbefalinger 

 
Figur 1-1 Samlet oversikt over forskjellene. Skår <0 betyr at referanseprosjektet skårer bedre, 0 
ingen forskjell, >0 pris-/designprosjektet skårer bedre. 
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ÅPNER FOR INNOVASJON OG LÆRING 
Vår gjennomgang viser at pris- og designkonkurranse legger til rette for nyskapning og 
læring, men det forutsetter at byggherren er åpen for nye løsninger og ikke er for bundet til 
det som er kjent fra før. 

Noen av prosjektene har brukt standard kravspesifikasjoner som en del av konkurransen, 
men har likevel fått nyskapende løsninger, særlig innenfor arkitektur. Alle prosjektene viser 
i tillegg til læring knyttet til selve anskaffelsesformen. 

GEVINSTENE ER MEST KVALITATIVE 
Evalueringen har blitt gjennomført på et tidlig tidspunkt, og det har derfor ikke vært mulig å 
få fram gode tall som er egnet for å si noe kvalifisert om pris- og designkonkurranser gir 
lavere kostnader eller bedre inntjening. Det har heller ikke vært mulig å gjennomføre 
undersøkelser hos sluttbrukere. 

Hovedfunnene i evalueringen er knyttet til kvalitative forhold som kommer fram gjennom 
intervjuer med representanter for byggherrene. De kriteriene der pris- og 
designkonkurranser skårer klart best er «Ny kompetanse dokumentert» og «Innovasjon».  

På den andre siden kommer tradisjonelle konkurranser bedre ut på kriteriene «Grad av 
klarhet i behov og krav», «Egnethet i forhold til byggherrens forventninger» og 
«Rammefaktorer». 

TID ER EN NØKKELFAKTOR 
Begrunnelsen for å velge pris- og designkonkurranse har i noen tilfeller vært at man ikke 
hadde tid til å prosjektere. Evalueringen viser at den tiden man sparer på prosjektering før 
utlysing tas igjen etter at tilbudene har kommet inn, ved at det er behov for å gjøre 
endringer slik at byggherrene får et prosjekt som oppfyller egne forventninger.  

Designkonkurranser er tidkrevende for potensielle tilbydere. Dette kommer tydelig fram ved 
at antallet tilbud er lavere ved pris- og designkonkurranse, og der noen tilbydere trakk seg 
underveis fordi det ikke blir gitt nok tid til å utvikle prosjektene.  

Pris- og designkonkurranse er derfor ikke en snarvei fram til ferdig prosjekt, heller tvert 
imot. 

MÅ KUNNE FORMIDLE FORVENTNINGENE 
Flere av kriteriene handler om hvordan byggherrens forventninger blir oppfylt gjennom 
konkurransen. Her vil en tradisjonell modell der bygget er prosjektert og detaljert beskrevet 
naturlig nok komme bedre ut. 

Det er mer krevende å formidle sine forventninger når man ikke har tegnet prosjektet helt 
ut. Beskrivelse av hvilke behov som skal dekkes i prosjektet er en uvant øvelse for de fleste, 
og det er en fare for at forventningene ikke blir uttrykt eksplisitt. Når da prosjektutkastene 
kommer vil de implisitte forventningene trekkes fram, og brukes i evalueringen.  

De utvalgte prosjektene er førstegangsprosjekter, og allerede ved neste gangs gjennomføring 
vil dette bli lettere.  

STYRING PÅ FUNKSJON I  STEDET FOR LØSNINGER 
Pris- og designkonkurranser egner seg for prosjekter der byggherren er villig til å gå nye 
veier og hente inn impulser fra leverandørmarkedet. I den tradisjonelle modellen vil 
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byggherren knytte til seg en arkitekt og sammen med denne utvikle prosjektet fram til 
anbudsprosessen. Resultatet vil bygge på erfaringen fra disse to partene.  

Med en pris- og designkonkurranse vil det åpne for at flere grupperinger kommer med 
løsninger på byggherrens bestilling. Dersom man velger å bruke en detaljert 
kravspesifikasjon vil konkurransen begrenses til arkitektoniske løsninger. Dersom man 
klarer å beskrive hvilke funksjoner som skal oppfylles, eller enda bedre hvilke behov som 
skal dekkes, så vil tilbyderne få større handlingsrom og enda mer nyskapende løsninger kan 
utvikles. 

Selv om pris- og designkonkurranser krever større evne til å «abstrahere» 
konkurransegrunnlaget er det mye som tyder på at dette er en anskaffelsesform som egner 
seg godt for byggherrer som bygger sjelden. Begrunnelsen for dette er at man kan utnytte et 
erfarent marked og ikke begrense seg til de erfaringer man selv har, gjerne knyttet til det 
bygget som skal erstattes. Forutsetningen for at dette skal være en god løsning er at man 
setter av tid til programmering og beskrivelse av sine egne forventninger før konkurransen. 
Ved evaluering av resultatene bør både profesjonelle rådgivere og framtidige brukere trekkes 
inn. 

1.3 Evalueringsmodellen 
Det har vært behov for betydelig justeringer av evalueringsmodellen. Hovedårsaken til dette 
er at evalueringen slutter ved inngått avtale, slik at erfaringer fra gjennomføring ligger 
utenfor. Tema som kvalitetsavvik, uønskede hendelser, faktisk/forventet timeforbruk og 
prosent planlagt utført er ikke aktuelle. Dessuten er det valgt å flytte noen av 
standardkriteriene til tilvalgskriterier.  

Videre har det vært behov for å tilpasse noen av kriteriene for å gjøre dem relevant for 
anskaffelsesfasen. Dette gjelder f.eks. brukertilfredshet, som er omdefinert til å gjelde 
brukerinvolvering i tidligfase. 

For noen av kriteriene i evalueringsmodellen er det forutsatt å benytte reelle tall, f.eks. 
knyttet til kostnader eller tid. Det har vist seg vanskelig å få fram slike tall fra 
anskaffelsesfasen som gjør dem egnet for evaluering. De fleste kriteriene er derfor vurdert 
etter en femdelt skala, der 1 er dårligst og 5 er best. Karakteren for hvert kriterium er 
deretter sammenliknet med referanseprosjektet. 
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2 Mandat 
Mandatet for dette oppdraget har vært å vurdere hvorvidt bruk innovasjons- eller pris-
/designkonkurranser i anskaffelsesfasen av et prosjekt gir bedre resultater sammenlignet 
med prosjekter som er anskaffet basert på mer tradisjonelle måter. Med resultater forstås 
endringer eller forbedringer på faktorer som prosjektkostnad, kvaliteter, 
innovasjonselementer etc.  

Oppdraget har bestått i å vurdere tre ulike prosjekter som er anskaffet gjennom pris-
/designdesignkonkurranse sammenlignet med tre referanseprosjekter hos samme byggherre 
og for samme kategori bygg.  

Å kun evaluere tre prosjekter og referanseprosjekter, er et for lite antall til å entydig kunne 
konkludere på de ulike kriteriene. Til det måtte vi evaluert langt flere prosjekter, innen flere 
faser og for mange typer bygg. Imidlertid har evalueringen av de tre prosjektene gitt 
verdifulle og konkrete funn som presenteres nærmere i denne rapporten. Ved å jobbe med 
stoffet har vi også tilegnet oss generell kunnskap om temaet som ikke har kommet direkte 
fra funn under intervjuene, men som er relevante betraktninger. Vi har delvis tatt disse med 
i denne rapportens konklusjoner. 

2.1 Nærmere om oppdraget 
Innovasjonskonkurransen for utbygging av Ulven (OBOS) er ny metode for anskaffelse i 
Norge, og skal være det første av flere prosjekter som evalueres av Bygg21. Ulven AS har per 
oktober 2016 prekvalifisert 5 konkurrerende leverandørteam som skal levere konsept i løpet 
av januar 2017. Ytterligere 3-4 design/pris konkurranser skal evalueres fortløpende i 
2016/2017. Formålet med evalueringen er å dele erfaringer fra anskaffelsesmetoden med 
andre aktører. 

Bygg21 evalueringsmodell Versjon 1.0 skal benyttes. Modellen er finansiert av Bygg21 og 
utviklet av NTNU og Prosjekt Norge. Evalueringsmodellen dokumenterer effekten av å ta i 
bruk en ny arbeidsmåte eller metode i prosjektgjennomføringen. Evalueringen gjøres opp 
mot tidligere prestasjoner, og det gjennomføres en gapanalyse der en undersøker forskjellen 
mellom ny prestasjonen og gjennomsnittet av tidligere prestasjoner (referanse). Det skal 
være en helhetlig vurdering, og indikatorene det måles på dekker både prosess og resultat, 
samt dekker eierperspektivet, brukerperspektivet, utøvendeperspektivet og det offentlige 
perspektivet.   
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3 Nærmere om pris-/ 
designkonkurranser 

3.1 Begrepsavklaring 
Begrepene innovasjonskonkurranse og pris-/designkonkurranse brukes om hverandre, men 
forstås i denne sammenheng som det samme. De kjennetegnes av at byggherren stiller få 
konkrete krav og spesifikasjoner i sin anbudsutlysning, og i større grad lar det være opp til 
tilbydere å utforme det de mener er den beste løsningen for det nye bygget. På den måten 
håper man å motta flere innovative løsninger som man ellers ikke ville tenkt på, eller man 
ikke har benyttet tidligere. Vi har i rapporten valgt å bruke betegnelsen pris-/design, men 
kunne også valgt å bruke betegnelsen innovasjonskonkurranse.  

Det er også mulig å bare utlyse en designkonkurranse, uten at priselementet er 
fremtredende. Det ene eksemplet i denne rapporten, Hebekk Skole i Ski, er et eksempel på 
det, der det var fokus på løsningsforslag, og i mindre grad på entreprisekostnad (pris) i 
utlysingen av konkurransen.  

Å velge å anskaffe gjennom en pris-/designdesignkonkurranse medfører ikke at vanlige 
evalueringskriterier som kompetanse, referanseprosjekter, økonomisk soliditet etc. ikke skal 
tas med. Det er graden av spesifikasjoner fra byggherre som er hovedforskjellen på denne 
typen konkurranse i forhold til mer vanlige anskaffelsesformer, der byggherre/bestiller 
normalt har utviklet et mer eller mindre detaljert anbudsgrunnlag som danner grunnlag for 
anskaffelsen.  

3.2 Anskaffelse vs. gjennomføring 
I forbindelse med en slik evaluering er det viktig å skille mellom anskaffelse og 
gjennomføring. Pris-/designkonkurranse er en måte å gjennomføre anskaffer på, en 
anskaffelsesmetode (konkurranseform, innhenting av tilbud, kontrahering av entreprenør), 
og er uavhengig av måten man gjennomfører prosjektet på.  

I en mer tradisjonell anskaffelsesmetode utvikler byggherren selv et forprosjekt sammen 
med sine arkitekter og rådgivere, og lyser ut konkurranse basert på dette grunnlaget. 
Gjennomføringen kan skje som en byggherrestyrt utførelsesentreprise, der byggherren styrer 
prosjekteringsgruppen selv, eller totalentreprise, der entreprenøren overtar ansvaret for 
prosjekteringen.  

Pris-/design er en alternativ modell for anskaffelse, men har ingen kobling med bestemte 
gjennomføringsmodeller. Totalentreprisemodellen, der byggherren har en kontrakt som 
både dekker prosjektering og gjennomføring vil være utgangspunktet. I de senere år har 
ulike former for samspillentrepriser blitt mer vanlig, der prosjektet detaljeres ut i en 
samspillfase før kontrakt for utførelse signeres. Offentlig privat samarbeid (OPS) er også en 
veletablert modell, der finansiering og drift inngår i anskaffelsen. Det redegjøres ikke 
nærmere for disse her da dette ikke er en del av rapportens mandat.  
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Man kan med andre ord «sette sammen» disse to elementene (anskaffelsesmetode og 
gjennomføringsform) slik det passer prosjektet best. En pris-/designdesignkonkurranse kan 
gå over i samspillsentreprise, totalentreprise eller OPS. Det er mulig å velge samspill i den 
første fasen etter anskaffelse (avklaring og detaljprosjektering), og totalentreprise i 
byggefasen, alternativt samspill i begge faser. I denne evalueringen har vi sett at prosjektet i 
Ski Kommune (Hebekk Skole) gjennomføres som samspillsentreprise, mens OBOS vil velge 
totalentreprise for sitt prosjekt som blir anskaffet gjennom pris-/designdesignkonkurranse 
(felt B2). Prosjektet Ullerntunet (Omsorgsbygg) er gjennomført som totalentreprise.  

Det er noen faktorer ved samspillsentreprise som kan passe godt for en videre bearbeiding av 
en anskaffelse gjennomført som pris-/designdesignkonkurranse, men fordeler og ulemper 
med de ulike entrepriseformene diskuteres ikke nærmere her, da mandatet for denne 
rapporten er å se på forhold rundt pris-/designkonkurranser, med andre ord 
anskaffelsesfasen. Figuren nedenfor viser en skjematisk fremstilling av anskaffelses- og 
gjennomføringsprosessen.  

 
Figur 3-1 Skjematisk framstilling av anskaffelses- og gjennomføringsprosessen. Rød=Byggherre. 
Blå=Entreprenør. I denne figuren benyttes totalentreprise som en samlebetegnelse for 
samspillentreprise, totalentreprise og OPS, dvs gjennomføringsmodeller der entreprenør også har 
ansvar for prosjektering. 

3.3 Oversikt over gjennomførte 
pris-/designkonkurranser 

Som en del av prosjektet har vi utarbeidet en oversikt over pågående gjennomførte pris-
/designkonkurranser. Oversikten er blitt utarbeidet ved at vi har gjort søk på relevante 
nøkkelord i DOFFIN for perioden 2010-17. Nedenfor presenteres resultatet fra søket.  

1. Charlottenlund videregående skole [Trondheim, Sør-Trøndelag] 
� Pris- og designkonkurranse. Samspillskontrakt basert på NS3431. 
� Reinertsen entreprenør, HUS arkitektur, K. Lund, Argon Elektro og Hamstad. 
� Prosjektkostnad: 497,8 mill (inkl. mva. eks. tomt). (Bygg.no). 
� Ferdigstilt desember 2011. 

2. Børsa skole og idrettshall [Børsa, Sør Trøndelag] 
� Pris- og designkonkurranse med påfølgende samspill. Totalentreprise. 
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� Byggherre/prosjektledelse: HR Prosjekt ved Ingrid Gåsvik 
� Skanska, Eggen arkitekter og Løvetanna Landskap. 
� Prosjektkostnad: 203,4 mill (inkl. mva.) (avisa-st.no). 
� Ferdigstilt oktober 2015. 

3. Skogmo videregående skole [Skien, Telemark] 
� Pris- og designkonkurranse med påfølgende samspill. Totalentreprise. 
� Skanska og Hus Arkitekter. 
� Totalbudsjett: 144 mill. (Telemark fylkeskommune). 
� Ferdigstilles sommeren 2017. 

4. Rauma helsehus [Åndalsnes, Møre og Romsdal] 
� Pris- og designkonkurranse med påfølgende samspill. Totalentreprise. 
� Byggherre/prosjektledelse: Faveo Prosjektledelse (WSP Norge). 
� HENT. 
� Kontraktsum: 240 mill. (bygg.no). 
� Ferdigstilles høsten 2017. 

5. Thora Storm videregående skole [Trondheim, Sør-Trøndelag] 
� Pris- og designkonkurranse. Totalentreprisekontrakt. 
� Reinertsen og Hus Arkitekter. 
� Prosjektkostnad: 325 mill. (bygg.no) 
� Ferdigstilt februar 2015. 

6. Evjen skole [Orkanger, Sør-Trøndelag] 
� Pris- og designkonkurranse med påfølgende samspill. 
� Byggherre/prosjektledelse: Faveo Prosjektledelse (WSP Norge). 
� VIBO entreprenør, Pir 2 arkitekt, Cavario, Multiconsult og Rambøll. 
� Kontraktsum: 50 mill. (Avis: Sør Trøndelag). 
� Ferdigstilles høsten 2017. 

7. Arendal politistasjon [Arendal, Aust Agder] 
� Totalentreprise med løsningsforslag. 
� Byggherre: Statsbygg 
� BRG Entreprenør og Filter Arkitekter. 
� Kostnadsramme: 154,9 mill. (statsbygg.no). 
� Ferdigstilt mars 2016. 

8. Heimdal videregående skole [Trondheim, Sør-Trøndelag] 
� Totalentreprise med løsningsforslag. Samspill/konkurransepreget dialog. 
� Skanska, KHR Arkitekter og Rambøll. 
� Kontraktsum: 580 mill. (bygg.no). 
� Ferdigstilles sommeren 2018. 

9. Ytre Enebakk skole [Enebakk, Akershus] 
� Pris- og designkonkurranse. Samspillsentreprise. 
� Betonmast og Planforum Arkitekter. 
� Kontraktsum: - 
� Ferdigstilles desember 2017. 
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10. Ullerntunet bo- og behandlingssenter [Oslo] 
� Totalentreprise med samspill. 
� Reinertsen og Tegn 3. 
� Bygningsentreprisen: ca. 400 mill. (eks. mva.). (veidekke.no). 
� Ferdigstilles 2017. 

11. Smøla barne- og ungdomsskole [Smøla, Møre og Romsdal] 
� Pris- og designkonkurranse med påfølgende samspill. 
� Byggherre/prosjektledelse: WSP Norge 
� Byggmesteren Verdal og Arkitektene Vis-a-Vis. 
� Kontraktsum: 146 mill. (byggmesteren.as). 
� Ferdigstilles sommeren 2017. 

12. Aukra omsorgssenter [Aukra, Møre og Romsdal] 
� Pris- og designkonkurranse med påfølgende samspill. Totalentreprise. 
� HENT, Per Knutsen Arkitektkontor og Sweco. 
� Kontraktsum: 130 mill. (eks. mva.). (bygg.no). 
� Ferdigstilles april 2018. 

13. Vossabadet [Voss, Hordaland] 
� Pris- og designkonkurranse med påfølgende samspill. Totalentreprise. 
� Byggherre/prosjektledelse: WSP Norge 
� Constructa Entreprenør AS og HLM Arkitektur. 
� Kontraktsum: ca. 130 mill. (avisa-hordaland.no). 
� Ferdigstilles sommeren 2017. 

14. Knarvik barneskole [Knarvik, Hordaland] 
� Pris- og designkonkurranse med påfølgende samspill. Totalentreprise. 
� Byggherre/prosjektledelse: Faveo Prosjekter (WSP Norge). 
� Skanska. 
� Kontraktsum: ca. 222 mill. (nordhordland.no). 
� Ferdigstilles sommeren 2019 (oppstart 2017). 

15. Trudvang barnehage og barnebolig [Tromsø, Troms] 
� Pris- og designkonkurranse med påfølgende samspill. Totalentreprise.  
� Byggherre/prosjektledelse: Faveo Prosjekter (WSP Norge). 
� Nord-Tre entreprenør og Stein Halvorsen Arkitekter. 
� Kostnadsramme: 115 mill. (Tromsø kommune). 
� Ferdigstilles 3.kvartal 2017. 

16. Sandfjæra barnehage [Malvik, Sør Trøndelag] 
� Pris- og designkonkurranse med påfølgende samspill. Totalentreprise.  
� Aasen bygg og Skibnes Arkitekter. 
� Kontraktsum: 47,6 mill. inkl. mva. (bygg.no). 
� Ferdigstilt høsten 2016. 

17. Voss videregående skole [Voss, Hordaland] 
� Pris- og designkonkurranse med påfølgende samspill. Totalentreprise.  
� HENT. 
� Kontraktsum: ca. 350 mill. (bygg.no). 
� Ferdigstilt i 2016. 
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4 Metodisk 
tilnærming 

4.1 Innledning 
Det er benyttet en evalueringsmodell som er utviklet av NTNU og Prosjekt Norge på 
bestilling fra Bygg21. Modellen er en generisk evalueringsmodell som skal dokumentere 
effekten av å ta i bruk en ny arbeidsmåte eller metode i prosjektgjennomføringen. Modellen 
måler både effekten på prosessen underveis og på resultatet til slutt innenfor fire 
perspektiver: eierperspektivet, brukerperspektivet, det utførende perspektivet og det 
offentlige perspektivet. 

Innsamling av data skjer gjennom intervjuer og samtaler med byggherre og entreprenør. 
Informasjonen vil være av både kvantitativ og kvalitativ form. Vurderingen av de ulike 
indikatorene vil ut fra tilgjengelig informasjon og type informasjon være både faktabasert og 
skjønnsmessig. Resultatet fra evalueringen blir framstilt som en gapanalyse, der 
gjennomsnittet av tidligere prestasjoner blir målt opp mot den nye prestasjonen. 

4.2 Bygg 21 evalueringsmodell 
Evalueringsmodellen er bygd opp av fire deler: (1) Referansedata, (2) Standard kriterier, (3) 
Valgfrie kriterier og (4) Resultatframstilling. Figur 4-1 illustrerer oppbygningen til 
evalueringsmodellen. 

 
Figur 4-1 Oppbygging av evalueringsmodellen (Klakegg/Prosjekt Norge, 2016). 

Referansedata: Kartlagt tidligere og nåværende data for prosess og resultat. Brukes for å 
måle differansen mellom tidligere prestasjoner og den nye prestasjonen.  

Standard kriterier: Kriterier som er faste for alle prosjekter. Dette for å ha noen nøytrale 
kriterier som alle prosjekter måles mot, slik at en ikke bare måler det som er ønskelig for å få 
et gitt resultat.  

Valgfrie kriterier: Kriterier som er valgfrie for alle prosjekter. Kriteriene velges for å få 
belyst det som er ønskelig ut fra evalueringens hensikt og prosjektets spesifikke mål.  
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Resultatframstilling: Standard kriterier og valgfrie kriterier utgjør indikatorsettet til 
evalueringen. Resultatet fra evalueringen blir framstilt som en gapanalyse der 
gjennomsnittet av tidligere og nåværende prestasjon blir sammenlignet med den nye 
prestasjonen. Formålet er å få fram klare og tydelige signaler.  

STANDARD KRITERIER 
Modellen består av 20 standard indikatorer som måler både effekten på prosessen underveis 
og på resultatet til slutt innenfor fire perspektiver: eierperspektivet, brukerperspektivet, det 
utførende perspektivet og det offentlige perspektivet. Indikatorene er vist i Figur 4-2. 

 
Figur 4-2 Standard indikatorer (Klakegg/Prosjekt Norge, 2016). 

VALGFRIE KRITERIER 
Modellen kan bestå av inntil 10 valgfrie indikatorer. Hensikten med de valgfrie indikatorene 
er å tilpasse modellen slik at evalueringen tar for seg det som er spesielt relevant i den 
situasjon og med det formål evalueringen har. Framgangsmåten for utvelges av de valgfrie 
kriteriene skjer gjennom tre steg: (1) definere virkeområde for den nye arbeidsmåten eller 
metoden, (2) definere hensikten med evalueringen og (3) definere hensikten med den nye 
arbeidsmåten eller metoden. 

EVALUERINGSPROSESSEN 
Evalueringsprosessen følger en steg-plan som er illustrert i Figur 4-3. 

 
Figur 4-3 Evalueringsprosessens steg (Klakegg/Prosjekt Norge, 2016). 

Planlegge evaluering: Før evalueringen starter opp må det legges en strategi for 
evalueringen. Strategien må omfatte: (1) hva som skal måles, (2) hvordan det skal måles og 
(3) hvordan resultatene skal brukes. Det er også viktig å undersøke hvilke referansedata som 
er mulig å oppdrift og hvor ressurskrevende det vil være. 

Samle informasjon: For å kunne måle det indikatorene spør etter er det nødvendig med 
informasjon. Noen av indikatorene er enkelt å måle, mens andre er mer komplekse. De 

Planlegge 
evaluering

Samle 
informasjon

Analysere 
informasjon

Kommunisere 
resultatet

Iverksette 
tiltak



4 Metodisk tilnærming 

11.07.2017 Evaluering av innovasjons- og pris-/ designkurranser 14 
 

enkelt målbare indikatorene kan besvares med data fra styringssystemer eller digitale 
verktøy. De mer komplekse indikatorene må besvares subjektivt basert på observasjoner 
eller intervju.  

Analysere informasjon: Analysedelen går ut på å analysere tidligere prestasjoner opp mot 
den nye prestasjonen.  

Kommunisere resultatet: Når evalueringen er gjennomført er det viktig å få formidlet 
resultatene til de rette personene – de som skal bruke resultatene.   

Iverksette tiltak: Resultatene fra evalueringen skal føre til at hensiktsmessige tiltak blir 
iverksatt.  

4.3 Tilpasning til anskaffelsesfasen 
HR Prosjekt har tilpasset evalueringsmodellen til anskaffelsesfasen i prosjektene, herunder 
effekter av bruken av pris-/design konkurranser opp mot tradisjonelle anskaffelsesprosesser. 
Tilpasningen har dels bestått i å ta ut noen av de faste indikatorene fordi de ikke er relevante 
for anskaffelsesfasen. Noen indikatorer er flyttet fra faste indikatorer til tilvalgsindikatorer. 
Videre flere av indikatorene tilpasset anskaffelsesfasen. 

SJU INDIKATOERER ER TATT UT 
6. Kvalitetsavvik 

7. Uønskede hendelser 

8. Faktisk/forventet timeforbruk 

9. Prosent planlagt utført 

12. Saksbehandlingstid 

15. Felleskostnad (drift) 

17. Økonomisk bidrag 

FIRE INDIKATORER ER FLYTTET TIL TILVALGS KRITERIER 
1. Forsinkede eierbeslutninger 

4. Faktisk/Forventet kostnad 

5. Faktisk/Forventet framdrift (gjort om til forventet framdrift) 

11. Konfliktpotensial 
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4.4 Evalueringskriterier i modellen 
Etter tilpasning omfatter evalueringen totalt 16 kriterier, 9 faste og 7 tilvalgsindikatorer. 
Evalueringskriteriene benyttet, med beskrivelse og målemetode er gjengitt nedenfor.  

Indikator Beskrivelse Målemetode 
Faste indikatorer 

1. Antall tilbydere til 
hovedkontrakten 

Uttrykk for attraktiviteten av prosjektet eller 
kontrakten for potensielle samarbeidspartnere 
og leverandører. Mange tilbydere assosieres 
med stor konkurranse og dermed 
konkurransedyktig pris (kostnad). Når 
attraktiviteten er dårlig kan det være et signal om 
lite vellykket eierstyring. 

Enhet: Antall tilbydere (stk.). 
Her måles den kvantitative delen ved 
innovasjonselementet ved telle antall ulike 
designforslag. 
Sjekk tilbudsloggen og tell antall innkomne 
tilbud. Alle mottatte tilbud (inkludert eventuelt 
avviste) er relevant for å konstatere kontraktens 
attraktivitet. 

2. Klarhet i behov 
og krav 

Dersom behov og krav er uttrykt for uklart betyr 
det at resultatet kan bli hva som helst. Det fører 
til en vanskelig prosess med stort potensiale for 
misforståelser og behov for avklaringer senere. 
Det kan lede til endringer. Klarheten er ikke lett å 
måle men lett å «kjenne igjen når du ser den» 
for den som har riktig kompetanse. Vi velger en 
enkel karaktersetting som uttrykker vurderingen.  

Enhet: Karakterskala fra 1 (meget uklart) til 5 
(helt klart). 
Denne indikatoren er ikke direkte målbar. Du 
må utøve skjønn og basere karaktersettingen 
på subjektiv vurdering. Grunnlaget for dette bør 
være intervju med de relevante aktørene som 
er avhengig av å tolke kravene (leverandører)  
For kontraheringsfasen vil det være relevant å 
vurdere graden av funksjonsspesifisering og 
detaljeringsgrad i utlysning.  
Vurdering gjøres av konsulent sammen med 
byggherre, evt. innspill fra leverandører. 

3. Digital 
samhandling 

Bruken av åpne standarder og integrerte 
plattformer for informasjonsflyt er en indikator 
som benyttes for å uttrykke dette. Indikatoren 
viser hvor mange av prosjektets aktører som er 
inkluderte i det digitale samarbeidet på åpne 
plattformer. For eksempel er 8 av 10 aktører 
bedre enn 5 av 10. Aktører kan være bedrifter 
eller individer avhengig av situasjonen. 

Enhet: Karakterskala fra 1 (veldig få) til 5 
(mange). 
Tell opp antall aktører som jobber integrert med 
hverandre via åpne standarder. De som jobber 
isolert telles ikke selv om de benytter åpne 
standarder, og heller ikke de som samarbeider 
på proprietære systemer og plattformer telles. 
Antallet deles på antall aktører i prosjektet 
totalt.  
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Indikator Beskrivelse Målemetode 
4. Direkteavkastning  

 
Yielden er et øyeblikksbilde av leieinntektene 
dividert med markedsverdien av eiendommen. 
Dette yield-begrepet definerer hva eiendommen 
nå genererer av kontantstrømmer for å dekke 
rentekostnader og andre kostnader. I realiteten 
blir dette initial yield, eller «direkteavkastningen” 
på eiendommen. (NE). Lav yield assosieres med 
høy verdi for eiendommen. Kan være brutto eller 
netto yield. Begge kan benyttes, men må ikke 
blandes. Netto regnes som best. Eksempelet 
viser tall fra desember 2012 (NE Nyheter). 

 

Enhet: Prosent (%) 
Formelen er Leieinntekt/Markeds-verdi av 
eiendommen. Leieinntekten kan i etablerte 
leieforhold hentes ut av leiekontrakten eller 
andre avtaledokumenter. Når det ikke er 
etablert et leieforhold kan markedsleie (estimert 
leienivå benyttes). Markedsverdien ved salg vil 
normalt være henvist til en prognose basert på 
statistikk i det aktuelle markedet vurdert av en 
eiendomsmegler. I noen tilfeller kan den være 
kjent gjennom nylig omsetning i markedet. 
Vi ønsker imidlertid å måle om et prosjekt i pris-
/designkonkurransen gir en høyere yield 
sammenlignet med andre konkurranseformer 
pga. innovasjonselementet i form av et mer 
attraktivt bygg (utleie/salg) 
Indikatoren måles ved forventet yield/salg i 
forhold til referanseportefølje (egen eller 
markedets). 
Dette kriteriet er ikke relevant for ikke-
kommersielle bygg. 

5. Eierkostnad Definisjon av eierkostnad iht. Basale-rapporten. 
Eksempel, kostnader juni 2016: 

Enhet: Eierkostnader i kroner/m2 per år for 
eiendommen (kr/m2 per år). 
Eierkostnaden hentes ut av byggets 
(eiendommens) driftsregnskap. Eierkostnaden 
dekkes normalt kun av den som eier 
eiendommen. De påløper uavhengig av om 
bygget eller eiendommen er i bruk. 
Informanter er byggherre. 
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Indikator Beskrivelse Målemetode 
6. Brukertilfredshet Normalt måles dette som en enkel survey der 

brukernes tilbakemeldinger veies sammen til en 
karakter som uttrykker hvor tilfredse brukerne er. 
Vi benytter det samme. Metoden som benyttes 
er opp til den som måler. Det kan være enkle 
spørreskjemaer via nettet eller formelle 
evalueringsmetoder som Post-Occupancy 
Evaluation avhengig av kompetanse og formålet 
med evalueringen. 

Enhet: Karakterskala fra 1 (meget uklart) til 5 
(helt klart). 
Denne indikatoren er ikke direkte målbar. Du 
må utøve skjønn og basere karaktersettingen 
på subjektiv vurdering. Grunnlaget for dette bør 
være intervju med de relevante brukerne. Om 
ønskelig kan mer formelle undersøkelser som 
tar hensyn på brukeres behov og forventninger 
benyttes. 
Her er det brukerprosess og medvirkning opp til 
byggestart som er relevant.  
I forhold til brukerprosess er det relevant å 
vurdere grad av involvering, herunder antall 
møter, antall beslutninger de ulike brukerne er 
involverte i, etc.  
Data innsamles gjennom intervjuer med 
byggherre og evt. brukerne. 

7. Ny kompetanse  Partene kan også få verdi gjennom ny 
kompetanse og erfaring fra prosjektet. Her 
benyttes en enkel indikator: Antall nye 
dokumenterte kompetanser. Minste verdi er 1 
(dokumentasjon av at bedriften har gjennomført 
dette prosjektet), og så skåres et nytt poeng for 
hver ny kompetanse eller prestasjon som kan 
dokumenteres formelt og benyttes i senere 
tilbud. Nye tjenester, kapasiteter, sertifikater etc. 
Det kan skåres «poeng» på både individ, gruppe 
og bedriftsnivå. Vi har valgt å vekte disse likt så 
de kan enkelt summeres.  

Enhet: Karakterskala fra 1 (ingen) til 5 (mange). 
Pris-design konkurranser stimulerer til nye ideer 
og løsningsforslag. Dette kan tilføre byggherren 
verdi. 
For å konstatere hvilke nye kompetanser som 
kan dokumenteres må de aktuelle partene 
(aktørene) spørres.  
 

8. Miljøambisjon Formaliserte metoder benyttes for å oppnå og 
dokumentere miljøprestasjoner (bærekraft) i 
prosjekter. Vi benytter oppnådd klassifisering 
(karakter) som indikasjon på innsats for miljøet 
(det offentlige perspektivet). I prinsippet kan alle 
tilgjengelige sertifiseringssystemer benyttes, 
f.eks. BREEAM-NOR, LEED, Svanemerket, 
Energimerking, etc. For å kunne etablere et 
sammenlignings-grunnlag må samme system 
benyttes over tid. 

Enhet: Karakterskala fra 1 (laveste) til 5 
(høyeste). 
Som en del av innovasjonselementet vil denne 
være relevant.  
Informanter er byggherre. 

9. Stedskvalitet For å se helhet må en vurdere enkeltprosjekt 
(bygg, veg etc.) i sammenheng med de nære 
omgivelsene. Dette er et uttrykk for prosjektets 
bidrag til samfunnet. Det kan tenkes mange 
indikatorer for å beskrive enkelte sider av dette. 
Her har vi landet på å registrere omfanget av ny 
frivillig bruk av området. Det uttrykker en form for 
attraksjonskraft. Et godt prosjekt vil skape 
kvaliteter som trekker folk til området dersom 
dette er ønskelig. Hvis ikke stedet fremstår som 
attraktivt med det nye prosjektet er normalt 
enten prosjektet eller stedet feil. Det motsatte 
kan også være tilfelle: Prosjektets karakter kan 
tilsi at en ønsker å avvise bruk eller unngå å 
tiltrekke seg publikum. Derfor må det vurderes 
om økning eller nedgang i stedets bruk er 
positivt eller negativt.  

Enhet: Karakterskala fra 1 (stor reduksjon) til 5 
(stor økning). 
Vi må vurdere i hvilken grad forslaget under 
pris-/design i større grad legger opp til en 
stedsutvikling enn tradisjonelle konkurranser. 
Hva som er «stor» og «liten» endring er relativt 
til stedets egenart. Grenseverdiene må derfor 
settes i hvert enkelt tilfelle.  
Konsulentene vil her skjønnsmessig vurdere i 
hvilken grad prosjektet legger til rette for å 
skape kvaliteter til området. Vurderingene 
suppleres med intervjuer med byggherre. 
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Indikator Beskrivelse Målemetode 
Tilvalgsindikatorer: 

10. Egnethet ift. 
byggherres 
forventninger i 
vinnertilbud 

I hvilken grad valgt løsning/leverandør i pris-
/design konkurransen, leverer et forslag som er 
egnet for byggherren.  
Gode løsningsforslag er kjennetegnet ved at de 
har forstått byggherrens behov også i de tilfeller 
hvor detaljeringsgraden fra byggherren har vært 
lav. Konsekvensen er at brukerne er fornøyd og 
utbygging kommer raskere i gang da det kreves 
mindre tid til omarbeidelse av prosjektet 

Enhet: Karakterskala fra 1 (meget lav) til 5 
(høy). 
Informasjon innhentes gjennom intervju med 
byggherren. 

11. Graden av 
innovasjon 

Dette er den kvalitative delen av 
innovasjonselementet ved pris-/design og måler 
om vi får inn kvalitativt bedre løsninger enn 
tradisjonelle konkurranser. 
I hvilken grad er valgt løsning bedre 
sammenlignet med en tradisjonell 
byggherreutviklet entreprise.  

Enhet: Karakterskala fra 1 (meget lav) til 5 
(høy). 

12. Rammefaktorer I hvilken grad ytre faktorer kan ha påvirket 
kontraheringsprosessen. Selv om konkurransen 
har en god utforming vil det være ytre faktorer 
som vil kunne påvirke deltakelsen og 
derigjennom kvaliteten på leveransen. 
Eksempler på slike rammefaktorer er urealistisk 
budsjett og tidsplan hos byggherre, generelle 
markedsforhold etc.  

Enhet: Karakterskala fra 1 (høy grad av 
negative rammefaktorer til 5 (liten grad av 
negative faktorer).  
Denne gjøres skjønnsmessig, basert på 
karaktersetting fra 1-5, der 1 er liten grad av 
negative rammefaktorer og 5 høy grad av 
negative faktorer.  

13. Forsinkede 
eierbeslutninger 

Eierbeslutninger er avhengig av alle parters 
innsats. Forsinkede beslutninger kan tolkes som 
mangel på beslutningsevne hos eier, men 
årsaken kan være dårlig beslutningsunderlag, 
rigid organisering etc. 

Enhet: Karakterskala fra 1 (mange negative 
beslutninger) til 5 (få negative beslutninger). 
Sjekk referater fra byggherremøter, 
styringsgruppemøter, endringslogg mm opp mot 
BH-beslutningsplan for å konstatere om 
beslutninger kommer i rett tid. En årsak-
virkningsanalyse kan hjelpe til å identifisere 
problematiske områder som hindrer rett-tidige 
beslutninger. 

14. Faktisk/Forventet 
kostnad 

For evaluering av prosjekter i tidlig fase vil det 
sentrale være å få frem hvorvidt pris-/design 
konkurranser medfører høyere kostnader enn 
tradisjonelle konkurranser. 
Vi ønsker derfor å benytte absolutte kostnader i 
stedet for forholdstall.  

Enhet: Karakterskala fra 1 (lite samsvar med 
forventningene) til 5 (stort samsvar med 
forventningene). 
Kostnad måles utfra antall forbrukte timer, fra 
beslutning om oppstart av prosjektet til 
byggestart. Gjelder alle involverte aktører og 
inkluderer også detaljprosjektering. 
Data innhentes gjennom samtaler med 
byggherre 

15. Faktisk/Forventet 
framdrift 

Det relevante er å få frem faktisk forbrukt tid for 
å kunne si noe om pris-/design konkurranser er 
raskere enn tradisjonelle konkurranser 

Enhet: Karakterskala fra 1 (meget lite samsvar 
med forventningene) til 5 (stort samsvar med 
forventningene). 
Data innhentes gjennom samtaler med 
byggherre. 

16. Konfliktpotensial I Pris-design konkurranser som går over til 
samspill utvikler partene løsningen sammen. 
Erfaringsmessig vil det kunne være mer 
uenighet ved denne type konkurranse knyttet til 
utarbeidelse målpris.  
Imidlertid ser vi at totalt konfliktnivå fordelt over 
hele prosjektperioden vil kunne være lavere pga. 
diskusjoner allerede er tatt i forkant. 

Enhet: Karakterskala fra 1 (meget lite samsvar 
med forventningene) til 5 (stort samsvar med 
forventningene). 
Indikatoren måles skjønnsmessig gjennom 
intervjuer med byggherre.  
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4.5 Utvalg av prosjekter 
Prosjektet har valgt ut tre prosjekter der pris-/design konkurranser er blitt benyttet. Disse 
prosjektene er 

� OBOS Ulven 
� Hebekk skole 
� Ullerntunet bo- og omsorgssenter 

Hvert av disse prosjektene er blitt vurdert opp mot et referanseprosjekt. Referanseprosjektet 
er ett tilsvarende type bygg som byggherren har gjennomført men der det har vært benyttet 
en tradisjonell anskaffelsesprosess. Resultatet fra evalueringen blir framstilt som en 
gapanalyse, der resultatene fra referanseprosjektet blir vurdert opp mot den nye 
prestasjonen. 

For hvert enkelt kriterium anvendes målemetode angitt i kapittel 4.4. Målemetoden kan 
enten være kvalitativ og basert på skjønnsmessige vurderinger som fremkommer gjennom 
intervjuer med byggherre, alternativt kvantitativ basert på foreliggende statistikk. For det 
enkelte kriterium gis skår fra -2 til 2 basert på differansen i gapet ved målingen. Karakter -2 
og -1 innebærer at referanseprosjektet vurderes vesentlig eller noe bedre enn prosjektet som 
har benyttet pris-/designkonkurranse. Karakter 1 og 2 innebærer at pris-/designkon-
kurranseprosjektet vurderes som bedre eller vesentlig bedre enn referanseprosjektet. 
Karakter 0 benyttes der det ikke er vesentlig forskjell på prosjektene. 

Evalueringen er gjennomført basert på kvalitative intervjuer med byggherrer, 
prosjektrapporter og øvrige dokumentasjon fra de enkelte prosjektene.  
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5 Evaluering 
I dette kapitlet presenteres resultater fra bruken av evalueringsmodellen på følgende 
prosjekter: 

� Hebekk skole 
� OBOS Ulven  
� Ullerntunet bo- og omsorgssenter 

Vi har lagt til grunn det tilpassede indikatorsettet for anskaffelsesfasen som beskrevet i 
kapittel 4.4. 

5.1 Hebekk skole 
Utbyggingsprosjektet Hebekk Skole i Ski kommune blir gjennomført i perioden 2016-18. 
Prosjektet innebærer delvis rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, samt nybygg for å 
møte et økende behov for antall elevplasser (3 parallell, 600 elever). Totale 
prosjektkostnader for byggherren er på 160 millioner, entreprisekostnad på 128 millioner 
eks mva. Det er ikke stilt spesielle miljøkrav i prosjektet. Prosjektet gjennomføres som 
samspillsentreprise med åpen bok og incitament. Kontraheringen skjedde gjennom en 
designkonkurranse med enkelte priselementer.  

Data om prosjektet fremgår av tabellen nedenfor: 

Tabell 5-1 Data om prosjektet Hebekk skole 

Adresse  Sørjordet, 1400 Ski 
Formål Skolebygg 
Størrelse Bygg: 5400 BTA nybygg + rehabilitering av ca. 2000 kvm BTA  
Beskrivelse Nybygg og rehabilitering av skolebygg fra 1998 
Kostnader 128 mill NOK entreprisekostnad eks. mva. 
Gjennomføringsperiode 2016-18 
Gjennomføringsmodell Pris- og designkonkurranse. Samspillsentreprise.  
Eier/Utbygger Ski kommune 
Byggherre Ski kommune 
Bruker Ski kommune 
Prosjektledelse  HR Prosjekt 
Arkitekt Planforum arkitekter 
Totalentreprenør Betonmast Østfold 

REFERANSEPROSJEKT –  S IGGERUD SKOLE 
Utbyggingsprosjektet Siggerud skole i Ski kommune ble gjennomført i perioden 2009-13. 
Prosjektet innebar delvis rehabilitering av eksisterende bygningsmasse samt nybygg for å 
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møte et økende behov for antall elevplasser. I tillegg innebar prosjektet bygging av ny 
barnehage. Entreprisekostnad var på kr 114 mill NOK. Nybygget ble oppført som passivhus. 

Data om prosjektet fremgår av tabellen nedenfor: 

Tabell 5-2 Data om referanseprosjektet Siggerud skole 

Adresse  1404, Siggerud 
Formål Skolebygg 
Størrelse Bygg: 6 000 m2 BRA + barnehage 1000 kvm 
Beskrivelse Nybygg og rehabilitering av skolebygg + bygging av ny barnehage 
Kostnader 114 mill NOK, entreprisekostnad 
Gjennomføringsperiode 2009-13 
Gjennomføringsmodell  

Eier/Utbygger Ski kommune 
Byggherre Ski kommune 
Bruker Ski kommune 
Prosjektledelse  Sweco 
Arkitekt Bright Arkitekter, LINK Arkitektur 
Totalentreprenør NCC 

ANALYSE  
Indikator Beskrivelse Vurdering/Karakter 

1. Antall tilbydere til 
hovedkontrakten 

For Siggerud skole var det 6 tilbydere til 
konkurransen om gjennomføringen av 
utbyggingsprosjektet. Det var en blanding 
av store og mindre lokale entreprenører, 
der NCC fikk jobben. Forut for 
konkurransen hadde Ski kommune 
utarbeidet en kravspesifikasjon sammen 
med arkitekt som dannet grunnlag for 
utlysning av konkurransen.  
For Hebekk skole ble 5 av 8 interessenter 
prekvalifisert for hovedkonkurransen. Kun 3 
av disse leverte tilbud. 2 av de 
prekvalifiserte valgte å ikke levere tilbud 
pga. stram fremdriftsplan.  

Vi vurderer ikke dette på noen annen måte 
enn at begge prosjekter fikk et 
tilfredsstillende antall tilbud, og at det ikke 
skiller noe mellom prosjektene på dette 
kriteriet.  
S:6, H:3 – Karakter: -2 

2. Klarhet i behov og 
krav 

For Siggerud ble det utarbeidet en detaljert 
kravspesifikasjon. Det var ikke noe avvik i 
forhold til hvordan man normalt utlyser 
denne typen konkurranser på DOFFIN. 
Ingen store avklaringer måtte gjøres med 
entreprenøren før prising av jobben. 
Tegningsgrunnlaget var detaljert og 
forståelig.  
For Hebekk skole var det kun utviklet et 
overordnet funksjonsprogram. Det var også 
noe føringer på kostnader og størrelse, 
men ellers ganske åpent. Kommunens 
standard kravspesifikasjoner for tekniske 
anlegg var lagt til grunn, og prosjektet 

Hebekk hadde ikke utformet en klar og 
tydelig kravspesifikasjon i motsetning til 
Siggerud skole. Vi har således skåret 
prosjektene ulikt der Siggerud får skår 5 og 
Hebekk 2.  
S:5, H:2 – Karakter: -2 
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Indikator Beskrivelse Vurdering/Karakter 
skulle realiseres innenfor gjeldende 
reguleringsplaner. 

3. Digital samhandling For Siggerud skole ble det ikke tatt i bruk 
BIM, men det ble benyttet en 3D modell av 
bygget som ble brukt i større eller mindre 
grad. Dette var nytt for mange av de som 
var med i prosjektet. Det var ellers 
varierende grad av digital bruk i prosjektet. 
For Hebekk skole blir det benyttet BIM, 
digital samhandling og prosjekthotell i hele 
prosessen.  
 

Det kan synes som om digital samhandling 
i større grad har vært tatt i bruk ved Hebekk 
skole. Noe av forklaringen på dette kan 
være at utviklingen innen digitaliseringen 
har kommet noe lengre etter at Siggerud 
skole ble bygget, og at kunnskapen/ og 
utbredelsen av BIM har økt de siste årene.  
På dette kriteriet vurderes begge 
prosjektene å skåre likt. 
 S:4, H:4 – Karakter: 0 

4. Direkteavkastning N/A N/A 

5. Eierkostnad N/A N/A 

6. Brukertilfredshet For Siggerud skole var brukerne involvert 
hele veien og tett på i hele prosjektet 
(rektor, SFO-leder og verneombud). 
Brukerne vurderes generelt sett å være 
godt fornøyd både med prosess og produkt.  
For Hebekk skole var brukerne mye 
involvert, og er i stor grad fornøyd med de 
løsningene som ble valgt. 

Det kan synes som om begge prosjektene 
har hatt stor grad av 
brukermedvirkningsprosesser.  
Det er intet grunnlag til å skille de to 
prosjektene på dette kriteriet 
S:5, H:5 – Karakter: 0 

7. Ny kompetanse For Siggerud skole fikk prosjektet noe ny 
kompetanse på brønnparker og passivhus 
standard.  
For Hebekk skole innebar pris-/design 
konkurransen at man fikk flere og mer 
varierte løsninger. Videre fikk man involvert 
mer komplette tilbyderteam. Byggherren får 
også mer kompetanse på 
entrepriseform/gjennomføring. 

Vår vurdering er at pris-
/designdesignkonkurransen som ble valgt 
på Hebekk gjorde at byggherren kunne 
velge mellom flere ulike typer design enn 
de ville gjort ved å selv utvikle prosjektet. 
Ved at byggherren i større grad kunne 
utvikle prosjektet sammen med entreprenør 
får de også mer kompetanse om 
prosjektering og bygging. Hebekk skårer 
derfor høyere på dette kriteriet. S:3, H:5– 
Karakter: 2 

8. Miljøambisjon For Siggerud skole ble nybygget oppført 
etter passivhus standard. Det var ikke 
aktuelt med BREEAM-NOR sertifisering av 
prosjektet. Krav om passivhus standard ble 
drevet frem gjennom politiske vedtak.  
For Hebekk skole ble det ikke satt spesielle 
miljøambisjoner av tilbyderne, men dette 
skyldtes i stor grad at byggherren i 
konkurransedokumentene oppga at 
prosjektet ikke hadde slike krav (kun TEK 
10). Hovedårsaken til dette var økonomiske 
årsaker/budsjett.  

Her skårer referanseprosjektet bedre. Det 
er påfallende at det for oppføring av to 
skoler i samme kommune blir stilt krav om 
passivhus kun for det ene bygget, og at 
dette er drevet frem gjennom politiske 
beslutninger, og ikke faglige vurderinger 
knyttet opp mot miljø, driftskostnader etc. 
Selv om det er usikkert om miljøambisjon 
kan knyttet til pris/design har vi valgt å gi 
Siggerud en høyere uttelling på dette 
kriteriet 
S:4, H:3 – Karakter: -1 

9. Stedskvalitet For Siggerud skole ble det i liten grad lagt 
opp til stedsutvikling utover å erstatte 
gammel skole med nytt bygg. Det ble lagt 
inn noen nye elementer som allrom/aula, 
og større gymsal, slik at skolen også kunne 
fungere som «forsamlingslokale» også 
utenom skoletiden.  
For Hebekk skole inneholder 
vinnerforslaget en stor aula/allrom, større 

Vi vurderer det slik at begge prosjektene 
medfører at lokalsamfunnet kan ta i bruk 
deler av skolen til andre aktiviteter enn 
undervisning. Slik sett bidrar begge 
prosjektene til en stedsutvikling. Imidlertid 
var ikke dette noen sentral tanke i noen av 
prosjektene, kun en naturlig del av 
utviklingen av nye bygg, og prosjektene kan 



Evaluering 5 

BYGG 21 11.07.2017  23 

Indikator Beskrivelse Vurdering/Karakter 
gymsal, oppgraderte uteområder og nytt 
bibliotek som også kan komme 
lokalsamfunnet til gode. Det ble ellers ikke 
lagt opp til at prosjektet skulle bidra til en 
vesentlig grad av stedsutvikling.  

derfor ikke sies å skåre noe spesielt for 
dette.  
Vi vurderer likevel Hebekk skole til å skåre 
noe høyere på dette kriteriet. 
S:3, H:4 – Karakter: 1 

10. Egnethet ift. 
byggherres 
forventninger i 
vinnertilbud 

For Siggerud var tildelingskriteriene i 
konkurransen basert på pris (80%) og 
fremdrift (20%). Vinnertilbudet var godt 
egnet for rask igangsetting med lite behov 
for avklaringer. Forprosjektet med 
utarbeidelse av kravspesifikasjonen forløp 
normalt mht. fremdrift for en slik prosess. 
Noe politisk prosess mht. ambisjonsnivå. 
For Hebekk skole ble det evaluert på 
kompetanse, oppgaveforståelse, 
design/skisser og noen priselementer. 
Vinnerforslaget ble oppfattet som det mest 
spennende designforslaget og skåret høyt 
på dette (sammen med kompetanse). 
Imidlertid var det behov for en del 
omarbeiding av romløsninger, plasseringer 
og størrelse/areal før avtale om bygging.  

Siggerud skole oppnår her en høyere skåre 
knyttet til dette kriteriet fordi byggherren her 
i større grad kunne gå mer direkte over til 
detaljprosjektering og bygging. Dette fordi 
vinnerforslaget i stor grad var samsvarende 
med byggherrens kravspesifikasjon 
gjennom utviklet forprosjekt (utsendt 
konkurransegrunnlag).  
For prosjektet Hebekk Skole var det behov 
for en lengre og mer detaljert gjennomgang 
og revidering av tilbudt løsning fordi denne 
kun delvis samsvarte med byggherrens 
budsjett og brukerønsker. Konkurranser 
utført som pris-/design, med mindre grad av 
detaljering fra byggherrens side, vil 
muligens kunne kreve en større grad av 
konkretisering, omarbeiding og forankring 
før overgang til byggefasen. Her må 
byggherren veie det å få inn nye og 
alternative forslag opp mot å eventuelt 
måtte bruke mer tid til omarbeiding av 
vinnerforslaget.  
S:5, H:2 – Karakter: -2 

11. Graden av innovasjon For Siggerud skole representerte dette 
prosjektet en tradisjonell måte å anskaffe 
på uten å bygge inn noen nye elementer av 
innovasjon. 
For Hebekk skole oppnådde prosjektet å få 
inn flere ulike løsningsforslag enn man 
normalt ville gjort, og vinnerforslaget ble 
oppfattet som "nyskapende" og annerledes 
enn et "standard" skolebygg 

Hebekk skole vurderes å skåre høyere enn 
Siggerud skole på dette kriteriet. 
S:3, H:5 – Karakter: 2 

12. Rammefaktorer For Siggerud skole er det ingen spesielle 
forhold rundt rammefaktorer. Det ble 
gjennomført på en vanlig måte med 
normale rammefaktorer hva gjaldt tid, 
kostnad og gjennomføring. 
Prosjektet Hebekk Skole hadde strenge 
rammefaktorer på fremdriftsplan, 
ferdigstillelsestidspunkt og budsjett, og var 
opprinnelig også planlagt som rent 
modulbygg. Dette gjorde at enkelte 
tilbydere trakk seg. Markedsforholdene ble 
ellers vurdert som normale.  

Vår vurdering er at Siggerud skårer høyere 
på dette kriteriet pga. mer normale 
rammefaktorer. Hebekk opplevde at flere 
tilbydere trakk seg pga. ulike forhold, noe 
som påvirket antall tilbud.  
S:3, H:1 – Karakter: -2 

13. Forsinkede 
eierbeslutninger 

Normale beslutninger i Siggerud-prosjektet. 
Det kom inn relativt store endringer knyttet 
til rivning som hadde implikasjoner 
kostnadsmessig og fremdriftsmessig. 
Prosjekteier måtte koble inn kommunalsjef 
for å kunne avklare valg. 

Vi vurderer at det ikke har vært utfordringer 
i forhold til forsinkede eierbeslutninger i 
noen av prosjektene og gir lik skår.  
S:3, H:3 – Karakter: 0 
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Indikator Beskrivelse Vurdering/Karakter 
For Hebekk Skole har det ikke vært noen 
utfordringer med forsinkede 
eierbeslutninger. Dette skyldes at man har 
vært aktivt inne fra byggherrens side i hele 
prosjektet, og at valget om å gjennomføre 
som samspillsentreprise har medført at 
byggherre og entreprenør har jobbet tett 
sammen i utarbeidelsen av prosjektet. 
Prosjektet fikk også prioritet hos 
administrasjonen i kommunen.  

14. Faktisk/forventet 
kostnad 

For Siggerud skole var 
entreprisekontrakten på 91,8 mNOK eks 
mva. inkludert barnehagen. Endte opp på 
114 mNOK. Barnehage 1000m2 og skole 
på 6000m2, totalt 7000m2. Dette gir 
16285kr/m2. Lave total kostnader skyldes 
mye rehabilitering. Kostnad for nybygget 
var ca. 21500kr/m2, som er et normalt nivå 
for denne typen bygg.  
Entreprisekostnad ca. 128 mNOK for 
5400m2 for Hebekk skole. Denne 
kostnaden inkluderer også en post for 
usikkerhet ref. hva som er vanlig i 
samspillsentrepriser. Entreprisekostnad 
uten risiko = ca. 22 200 kr/m2 eks. mva.  

Begge prosjekter gjennomføres for det som 
må sies å være en normal kostnad. 
For prosjektet Hebekk skole ble det i 
konkurransegrunnlaget oppgitt budsjett for 
prosjektet. Dette kan i noen grad ha 
påvirket prisen fra tilbyderne. Det er 
vanskelig å si om man kunne oppnådd en 
lavere kvm pris hvis man ikke hadde sagt 
noe om dette.  
Prosjektene vurderes som likt på dette 
kriteriet.  
S:3, H:3 – Karakter: 0 

15. Faktisk/forventet 
fremdrift 

Siggerud: Total tid fra beslutning oppstart 
prosjekt. Fra August 2009 - ferdig juni 
2013. Opplevdes som relativt normal 
fremdrift. 
Hebekk: Total prosjekttid fra utarbeidelse 
av konkurransedokumenter til ferdig bygg 
2,5 år. Fremdriften i prosjektet har vært 
raskere enn normalt pga. intens jobbing i 
samspillsfasen og overgang til oppstart 
bygging. 
Tidsplanen ble av tilbyderne oppfattet som 
urealistisk, og er i løpet av samspillsfasen 
noe endret (rekkefølgen på ting).  

Det er vanskelig å konkludere på dette 
kriteriet fordi Hebekk Skole hadde en 
raskere fremdrift i bearbeidelsen av 
vinnerforslaget enn normalt.  
Allikevel kan prosjektene belyse 
hovedforskjellen mellom pris-/design og 
tradisjonell utlysning. Prosjekter med 
tradisjonell krever mye tid i starten med 
utarbeidelse av forprosjekt og 
brukerprosesser, men mindre tid fra 
entreprenør er valgt til man kan starte 
bygging. Pris-/designdesignkonkurranser vil 
raskere kunne lyses ut (pga. færre 
kravspesifikasjoner), men kan kreve mer tid 
til omarbeiding og detaljering kan starte. 
Generelt kan man kanskje anta at totaltiden 
blir omtrent lik, men det vil avhenge mye av 
i hvor stor grad tilbudet gjennom pris-
/design må omarbeides.  
S:4, H:3 – Karakter: 1 

16. Konfliktpotensial For Siggerud skole opplevdes konfliktnivået 
som normalt. Alltid noen forhold som 
dukker opp, herunder diskusjoner rundt 
sluttoppgjør. 
For Hebekk skole har samspillsfasen og 
etterfølgende oppstart av byggefase vært 
preget av godt samarbeid og lite konflikter. 
Dette pga. bevisst jobbing med at man 
samarbeider og " er i samme båt".  

Prosjektene vurderes som like på dette 
kriteriet pga. et normalt konfliktnivå.  
S:3, H:3 – Karakter: 0 



Evaluering 5 

BYGG 21 11.07.2017  25 

RESULTATER 
Figuren nedenfor viser oppsummert grafisk hvordan Hebekk skole skårer i forhold til 
Siggerud skole når det gjelder indikatorene.  

Resultatene viser at Hebekk skole skårer klart bedre enn Siggerud (referanse) når det gjelder 
å ta i bruk ny kompetanse samt knyttet til graden av innovasjon i prosjektet. Vi ser 
imidlertid at referanseprosjektet Siggerud skårer bedre på antall tilbydere, klarhet i behov og 
krav, og egnethet i forhold til byggherres forventninger i vinnertilbud og rammefaktorer. For 
øvrige kriterier vurderes forskjellene som mindre.  

 

Figur 5-1 Oppsummering av evaluering, Hebekk vs. Siggerud skoler 
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5.2 OBOS Ulven B2 
På Ulven i Oslo har OBOS planer om å bygge ut 3 000 boliger og 200 000 kvadratmeter med 
næringseiendom. Ca. 350 av boligene skal realiseres på felt B2. Felt B2 gjennomføres som en 
innovasjons- og utviklingskonkurranse der tverrfaglige grupper av entreprenører, arkitekter 
og rådgivende ingeniører konkurrerer om å utvikle et konsept som kjennetegnes av 
attraktivt bymiljø, har gode bokvaliteter og kan bygges og selges til lavere pris enn normalt i 
markedet. Byggetrinnet blir gjennomført som en totalentreprise i perioden 2018-2020.  

Data om prosjektet fremgår av tabellen nedenfor: 

Tabell 5-2 Data om prosjektet OBOS Ulven B2 

Adresse  Ulven, 0665 Oslo 

Formål Bolig 
Størrelse Bygg: 30 000 BRA 
Beskrivelse Nybygg 
Kostnader - 
Gjennomføringsperiode 2018-2020 
Gjennomføringsmodell Pris-/designkonkurranse (OBOS: innovasjons- og utviklingskonkurranse). 

Totalentreprise.  
Eier/Utbygger Ulven AS 
Byggherre Ulven AS 
Bruker - 
Prosjektledelse  Ulven AS 
Arkitekt LPO 
Totalentreprenør NCC, Veidekke, Skanska, AF-gruppen eller Betonmast 

REFERANSEPROSJEKT –  OBOS ULVEN B3 
Felt B3 er også en del av OBOS sitt utbyggingsprosjekt på Ulven i Oslo. Byggetrinnet består 
av ca. 165 boliger og skal gjennomføres som en totalentreprise i perioden 2018-2020. 
Totalentreprenøren vil bli direkte kontrahert. Grunnlaget for kontraheringen vil være en 
spesifikk kravspesifikasjon utviklet av OBOS der konsept og løsninger er valgt.  

Data om prosjektet fremgår av tabellen nedenfor: 

Tabell 5-2 Data om referanseprosjektet OBOS Ulven B3 

Adresse  Ulven, 0665 Oslo 

Formål Bolig 
Størrelse Bygg: 13 800 BRA 
Beskrivelse Nybygg 
Kostnader - 
Gjennomføringsperiode 2018-2020 
Gjennomføringsmodell Direkte kontrahering. Totalentreprise.  
Eier/Utbygger Ulven AS 



Evaluering 5 

BYGG 21 11.07.2017  27 

Byggherre Ulven AS 
Bruker - 
Prosjektledelse  Ulven AS 
Arkitekt Arcasa 
Totalentreprenør - 

ANALYSE  
Indikator Beskrivelse  Vurdering/Karakter 

1. Antall tilbydere til 
hovedkontrakten 

For felt B2 var det i alt 9 team som 
søkte prekvalifisering. Av disse ble 
fem prekvalifisert og gikk direkte til 
konkurransen. Én av de fem valgte 
å trekke seg kort tid etter oppstart 
av kapasitetsgrunner. 
For felt B3 blir én entreprenør 
direkte kontrahert. Dvs. at OBOS 
går direkte til én entreprenør for å 
innhente tilbud.  

Vi vurdere begge feltene til å få inn 
tilfredsstillende antall tilbud. Bakgrunnen for 
at felt B3 med bare én tilbydere skårer like 
bra som felt B2 med fire tilbydere er at 
OBOS har god oversikt over 
entreprenørmarkedet. Dermed har de 
grunnlag for å velge ‹‹den rette›› 
entreprenøren til jobben samt at de har gode 
forhandlingskort med tanke på at de har 
oversikt over markedspris, byggekostnad, 
etc.  
[B3]:0, [B2]:0 – Karakter: 0 

2. Klarhet i behov og 
krav 

For felt B2 var det bare noen enkle 
rammebetingelser og 
reguleringsplanen som lå til grunn 
for konkurransen. 
Rammebetingelsene ga enkle 
føringer for uteområdet, andel små 
leiligheter og byggekostnad. Det ble 
også vist til vurderingskriter som 
tilbyderne skulle vurderes etter. 
For felt B3 ligger en spesifikk 
kravspesifikasjon til grunn for 
konkurransen.  

Vi vurderer felt B3 til å ha større grad av 
klarhet i behov og krav enn felt B2. Dette 
begrunnes med at felt B2 som er 
gjennomført som en pris-/designkonkurranse 
kun hadde noen enkle overordnede krav i 
konkurransegrunnlaget. Dette ga tilbyderne 
stor frihet i utforming av tilbudet, men 
samtidig mindre klarhet i behov og krav.  
For felt B3 vil den spesifikke 
kravspesifikasjonen gi stor grad av klarhet i 
behov og krav, der det tydelig vil komme 
fram hva som var etterspørres, og dermed 
hva som skal leveres.  
[B3]:5, [B2]:3 – Karakter: -1 

3. Digital 
samhandling 

For felt B2 bruker alle 
fagkonsulenter i 
prosjektorganisasjonen digitale 
samhandlingsverktøy. 
For felt B3 bruker alle 
fagkonsulenter i 
prosjektorganisasjonen digitale 
samhandlingsverktøy.  

Det kan synes som begge prosjektene 
bruker digital samhandling i like stor grad. 
[B3]:4, [B2]:4 – Karakter: 0   

4. Direkteavkastning 
yield 

For felt B2 vil boligene bli solgt til 
markedspris for området, men noe 
under gjennomsnittlig markedspris 
for Oslo. Byggekostnad er på 29 
000 kr/m2 BRAs.1 

Prosjektene er ikke kommet langt nok til at 
det er mulig å slå fast om det ene feltet vil ha 
høyere markedsverdi enn det andre feltet. 
Men ut fra at feltene er veldig like, og graden 
av innovasjon i det ene feltet ikke er så mye 

                                                        
1 BRAs er salgbart bruksareal. 
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Indikator Beskrivelse  Vurdering/Karakter 
For felt B3 vil boligene bli solgt til 
markedspris for området, men noe 
under gjennomsnittlig markedspris 
for Oslo.  

større enn i det andre, antar vi at 
markedsverdien vil være lik for begge 
feltene. Når da byggekostnaden anslås av 
OBOS å kunne bli 10-15% lavere for felt B2 
enn for felt B3, vil pris-/designkonkurransen 
gi høyere direkteavkastning enn felt B3. 
[B3]:3, [B2]:3 – Karakter: 0 

5. Eierkostnad For felt B2 er netto-/bruttofaktor 
mellom BRA og BRAs høyere enn 
for felt B3. 
For felt B3 legges erfaringstall fra 
tidligere OBOS prosjekter til grunn 
for eierkostnad.  

Den høye netto-/bruttofaktoren mellom BRA 
og BRAs for felt B2 gir relativt sett mindre 
fellesareal å drifte og vedlikeholde, slik at 
beboernes fellesutgifter i alle fall teoretisk 
sett, skal bli lavere enn for felt B3.  
[B3]:0, [B2]:0 – Karakter: 0 

6. Brukertilfredshet  Det er ikke mulig å si noe om 
brukertilfredsheten på nåværende tidspunkt.  

7. Ny kompetanse For felt B2 innebar pris-
/designkonkurransen at ny 
kompetansen oppsto. I 
konkurransen har én tilbyder valgt å 
inkludere et skipsinnredningsfirma i 
sitt tilbud, noe som gir ny 
kompetansen innenfor effektive og 
smarte romløsninger. OBOS som 
byggherre har også fått tilført 
kompetanse gjennom gjennomgang 
av de ulike tilbudene som er 
kommet inn. Det har også blitt 
utvekslet kompetanse mellom 
OBOS som byggherre og de ulike 
tverrfaglige tilbydergruppene 
gjennom aktiv dialog i 
avklaringsfasen. De tverrfaglige 
tilbydergruppene har også fått tilført 
kompetanse gjennom samarbeid i 
team, der det har blitt utvekslet 
kompetanse mellom arkitekter, 
entreprenører og rådiverer. 
For felt B3 får OBOS som 
byggherre ikke direkte ny 
kompetanse, men de får 
opprettholdt sin egen kompetansen 
innenfor konsept- og 
tilbudsutvikling.   

Vi vurderer at felt B2 skårer bedre på ny 
kompetanse enn felt B3. Dette fordi pris-
/designkonkurransen førte til at OBOS som 
byggherre og de tverrfaglige 
tilbydergruppene fikk utvekslet kompetanse. 
Noe som ga begge partene innsikt på nye 
områder, og dermed ny kunnskap. Det å ta 
med et skipsinnredningsfirma var også med 
på å tilføre pris-/designkonkurransen ny 
kompetanse. Selv om pris-
/designkonkurransen ga stor andel av ny 
kompetanse vil det også være en fare for at 
OBOS som byggherre ikke vil klare å 
opprettholde sin egen kompetansen innenfor 
konsept- og tilbudsutvikling. Oppsummert 
vurderer vi den nye kompetansen som blir 
tilført i en pris-/designkonkurranse til å være 
mer verdt enn den kompetansen som 
bortfaller. 
[B3]:3, [B2]:5 – Karakter: 2 

8. Miljøambisjon For felt B2 vil de ulike tilbyderne bli 
vurdert på miljøegenskaper, 
materialvalg og energibruk. 
For felt B3 er det ikke lagt opp til 
noen spesielle miljømål. Med 
miljømål menes i denne 
sammenheng løsninger og 
materialvalg som gir bygget en 

[B3]:4, [B2]:5 – Karakter: 1 
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Indikator Beskrivelse  Vurdering/Karakter 
bedre miljøprofil enn hva man 
oppnår ved å tilfredsstille 
minimumskravene i 
byggeforskriftene. Eksempler på 
miljømål er: BREEAM-NOR 
sertifisering, passivhus, etc.  

9. Stedskvalitet For felt B2 har dermed ikke pris-
/designkonkurranse ført til noe 
annerledes stedskvalitet i forhold til 
byggetrinn B3. Konkurranse-
grunnlaget har heller ikke lagt noen 
føringer for at stedskvaliteten skal 
være annerledes for felt B2 enn for 
felt B3. 
For felt B3 er det ikke lagt opp til 
noe ekstra stedskvalitet ettersom 
dette er et fokusområde for hele 
Ulvenutbyggingen, der visjonen er: 
‹‹[...] et grønnere samfunn bygges››. 
Med ‹‹grønnere samfunn›› menes: 
Fellesskap, bilfritt område, 
energivennlig oppvarming, 
parkområder, materialbruk, grønne 
tak, overvannshåndtering, blågrønn 
struktur, godt tilrettelagt for gående 
og syklende og bildelingsordning. 

Vi vurderer stedskvaliteten til å være veldig 
god for begge feltene. Ingen av feltene skiller 
seg ut på stedskvalitet, der begge har lagt 
opp til god stedskvalitet i form av 
parkområder, bilfrie soner og gang- og 
sykkelveger. 
[B3]:4, [B2]:4 – Karakter: 0  

10. Egnethet ift. 
byggherres 
forventninger i 
vinnertilbud 

For felt B2 var detaljeringsgraden i 
konkurransegrunnlaget veldig lavt. 
For å sørge for at tilbyderne leverte 
i henhold til forventingene har 
OBOS som byggherre kommunisert 
hva de ønsker av vinnertilbudet. 
Etter at tilbudene har blitt levert inn 
har det vært holdt avklaringsmøter 
for å sikre at de innkomne tilbudene 
er fullstendige og sammenlignbare 
med hverandre. 
For felt B3 ligger en spesifikk 
kravspesifikasjon til grunn for 
konkurransen. Detaljeringsgraden 
på kravspesifikasjonen er veldig 
høy. 

For felt B3 har OBOS vært veldig delaktig i 
utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget, der 
de har styrt tett på arkitektene, og dermed 
fått utviklet en kravspesifikasjon som 
gjenspeiler det de vil ha. Kravspesifikasjonen 
har også vært såpass godt detaljert at 
tilbudet har truffet byggherrens forventinger.  
For byggetrinn B2 som er gjennomført som 
en pris-/designkonkurranse har OBOS for å 
få frem innovasjon stilt tilbyderne fritt 
innenfor visse rammebetingelser, som gjør 
at prosjektets innhold ikke blir likt som på felt 
B3, men kjerneverdiene for Ulven og 
konkurranseparameterne for B2 er 
tilfredsstilt. 
[B3]:5, [B2]:3 – Karakter: -2 

11. Graden av 
innovasjon 

For felt B2 har pris-
/designkonkurransen lagt til rette for 
at nye og innovative løsninger skal 
bli foreslått. Dette er gjort gjennom 
en åpen kravspesifikasjon der 
tilbyderne har hatt stor grad av 
frihet. 
For felt B3 er det ikke etterspurt 
innovasjon, og da viser erfaringer 

Vi vurdere felt B2 til å skåre bedre enn felt 
B3 med tanke på graden av innovasjon. 
Bakgrunnen for dette er at konseptene som 
er utviklet i pris-/designkonkurranse på flere 
områder har nye og innovative løsninger. De 
ulike tilbyderne har blant annet foreslått nye 
smarte energiløsninger, nytenkende og 
fleksible romløsninger og avfallssug som 
modul. De ulike konseptene har også 
kvaliteter i form av stor grad av gjentagelse 
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Indikator Beskrivelse  Vurdering/Karakter 
som OBOS har fra tilsvarende 
konkurranser at de ikke kommer til 
å få noe innovasjon.  

og industrialisering – noe som er med på å 
effektiviser byggeprosessen. I vinnertilbudet 
til Veidekke har de foreslått en ny 
prosjektmodell der entreprenør, arkitekt og 
rådgivere eier hver sin andel av prosjektet. 
Videre har de foreslått enkelte innovative 
løsninger når det gjelder energiform og 
energibruk, samt at de har foreslått en 
nytenkende planløsning av kompakte 
leiligheter.  
[B3]:2, [B2]:4 – Karakter: 2 

12. Rammefaktorer For felt B2 er pris-
/designkonkurranse en ny 
konkurranseform for OBOS som 
byggherre, og av den grunn har de 
ikke i like stor grad kontroll over de 
ulike rammefaktorene som for felt 
B3. I konkurransegrunnlaget har de 
lagt opp til at byggekostnaden skal 
være 10-15 % lavere enn hva som 
er normalt. 
For felt B3 har OBOS som 
byggherre lagt til rette for 
tilstrekkelig budsjett og tidsplan. 
OBOS som byggherre har gjennom 
tidligere prosjekter opparbeide seg 
kunnskap rundt de ulike 
rammefaktorene, og har av den 
grunn god kontroll på hva som er 
tilstrekkelig budsjett og tidsplan. De 
har også en intensjon om å legge til 
rette for at rammefaktorene er gode 
både for OBOS som byggherre, 
men også for leverandørene. Dette 
for å kunne bygge gode relasjoner 
til leverandørene.  

Vi vurderer felt B2 til å ha strengere 
rammefaktorer enn felt B3. Bakgrunnen for 
dette er at rammefaktoren for felt B2 som er 
gjennomført som en pris-/designkonkurranse 
er noe strekt både når det gjelder budsjett og 
tidsplan. Når det gjelder tidsplan har 
avklaringsfasen etter at tilbudene kom inn fra 
pris-/designkonkurransen blitt lengre enn 
opprinnelig planlagt, samt at én entreprenør 
har spurt etter mer tid i tilbudsfasen. Ut fra 
dette vurderer vi tidsplan til å være noe 
strekt. Når det gjelder budsjett vurderer vi 
målet om 10-15 % lavere byggekostnad for 
pris-/designkonkurransen enn normalt som 
strengt. 
[B3]:3, [B2]:2 – Karakter: -1  
 

13. Forsinkede 
eierbeslutninger 

For felt B2 er det foreløpig for tidlig 
å si noe om forsinkede 
eierbeslutninger. 
For felt B3 viser erfaringer som 
OBOS har fra tilsvarende 
konkurranser at det ikke er store 
problemer med tanke forsinkende 
eierbeslutninger. 

Vi vurderer felt B3 til å skåre bedre enn felt 
B2 med tanke på forsinkede 
eierbeslutninger. Bakgrunnen for dette er at 
pris-/designkonkurranser kan ha et potensial 
for forsinkede beslutningsprosesser forbi 
mange skal involveres i beslutninger som tas 
i utviklingen av prosjektet, eller hvis 
vinnerforslaget avviker mye fra det man 
ønsker skal være det ferdige produktet. 
[B3]:3, [B2]:2 – Karakter: -1  

14. Faktisk/forventet 
kostnad 

For byggetrinn B2 er 
byggekostnaden på 29.000 kr/m2 
BRAs. 

Her skårer felt B2 bedre enn felt B3.  
[B3]:3, [B2]:4 – Karakter: 1 
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Indikator Beskrivelse  Vurdering/Karakter 
For felt B3 forventes 
byggekostnaden å være 10-15% 
høyere sammenlignet med B2.  

15. Faktisk/forventet 
fremdrift 

For felt B2 ble konkurranse-
grunnlaget fastsatt i juni 2016, og 
forventet salgsstart er jan./feb. 
2018.  
For felt B3 startet skisseprosjektet 
opp i juli 2016, og forventet 
salgsstart er okt. 2017. I prosessen 
var det en stillstand på 3 måneder 
pga. avklaring med PBE. 

I vurderingen av faktisk/forventet framdrift 
har vi valgt å se på framdriften fram til 
salgsstart. Stillstanden på B3 motsvares av 
lenger avklaringstid med vinnertilbud på B2. 
[B3]:2, [B2]:2 – Karakter: 0  
  

16. Konfliktpotensial For felt B2 brukes entreprenørens 
selvutviklede kravspekk.  
For felt B3 bruker OBOS (i alle fall i 
utgangspunktet) sin egen 
kravspekk. 

Det kan tenkes at felt B2 vil ha større 
konfliktpotensial enn felt B3. Dette 
begrunnes med at entreprenørens kravspekk 
ikke er like godt ‹‹under huden›› hos OBOS 
som for felt B3 der de (i all fall i 
utgangspunktet) bruker sin egen kravspekk. 
[B3]:3, [B2]:2 – Karakter: -1  
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RESULTATER 
Figuren nedenfor viser grafisk hvordan Ulven B2 skårer i forhold til Ulven B3 
(referanseprosjektet) når det gjelder standard indikatorene. 

Vi ser at Ulven B2 skårer klart høyere sammenlignet med B3 på kriteriene ny kompetanse og 
graden av innovasjon. B3 skårer klart bedre enn B2 på kriteriet egnethet ift. Byggherrens 
forventninger. For øvrige kriterier vurderes forskjellen mellom prosjektene å være mindre.  

  
Figur 5-2 Oppsummering evaluering, OBOS Ulven B2 vs. B3 (referanseprosjektet) 
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5.3 Ullerntunet bo- og 
behandlingssenter  

Ullerntunet helsehus omfatter en utbygging på totalt 16609 kvm bygningsmasse, herunder 
2932 kvm rehabilitering. Målet med prosjektet var å utvikle og bygge Norges mest 
miljøvennlige og energieffektive sykehjem. Innflytting var i januar 2017. Utbyggingen ble 
gjennomført som en innovasjons- og utviklingskonkurranse, men der det ble gitt betydelige 
føringer i tilbudsinnbydelsen gjennom ytelsesbeskrivelser (FKOK)  

Data om prosjektet fremgår av tabellen nedenfor: 

Tabell 5-3 Data om prosjektet Ullerntunet bo- og behandlingssenter 

Adresse  Ullernchausseen 111, 0284 Oslo 
Formål Formålsbygg, helse 
Størrelse Totalt 16609 kvm inkl. rehabilitering (2932 kvm) 
Beskrivelse Nybygg, delvis rehabilitering 
Kostnader 400 mill kr.  
Gjennomføringsperiode 2012-17, inkludert 8 mnd. stopp pga. KS2 
Gjennomføringsmodell Pris-/designkonkurranse. Totalentreprise. 
Eier/Utbygger Omsorgsbygg KF 
Byggherre Omsorgsbygg KF 
Bruker Sykehjemsetaten 
Prosjektledelse  OPAK 
Arkitekt Tegn3 
Totalentreprenør Reinertsen 

REFERANSEPROSJEKT –  HOVSETERHJEMMET 
Bakgrunnen for prosjektet er Oslo kommunes sykehjemsbehovsplan, som anslår at det er 
behov for å modernisere 2500 sykehjemsplasser frem mot 2020. Hovseterhjemmet passer 
godt inn i planene om nye og rehabilitering sykehjemsplasser i Oslo.  

Sykehjemsetaten i Oslo kommune utredet behovet for prosjektet i en konseptvalgutredning 
(KVU) i 2011, med ekstern kvalitetssikring (KS2) i 2012. 

Konklusjonen var å rive eksisterende Hovseter sykehjem, og bygge et nytt moderne 
sykehjem med 144-168 sykehjemsplasser + dagsenter. Prosjektet har høye miljømål, og skal 
bl.a. BREEAM-NOR sertifiseres som Very Good. 

Data om prosjektet fremgår av tabellen nedenfor:  
Tabell 5-2 Data om referanseprosjektet Hovseterhjemmet 

Adresse  Landingsveien 12 
Formål Formålsbygg, helse - sykehjem 
Størrelse Totalt ca. 15.000m2 BRA 
Beskrivelse Rivning av eksisterende bygg og bygging av nytt sykehjem 
Kostnader 378 mill kr eks mva. 
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Gjennomføringsperiode Kontrakt med entreprenør 3. desember 2014, ferdigstillelse 28. april 2017. 
Rivning av eks. bygg startet februar 2015. 

Gjennomføringsmodell Totalentreprise 
Eier/Utbygger Omsorgsbygg Oslo KF 
Byggherre Omsorgsbygg Oslo KF 
Bruker Sykehjemsetaten 
Prosjektledelse  WSP Norge 
Arkitekt Link arkitektur 
Totalentreprenør Hent  

ANALYSE 
Indikator Beskrivelse Vurdering/Karakter 

1. Antall tilbydere til 
hovedkontrakten 

For Ullerntunet var det 8 leverandører som 
meldte interesse, hvorav 5 ble prekvalifisert 
og 2 endte opp med å levere tilbud til slutt. 
For Hovseterhjemmet var det 5 som var 
interessert og 5 som ble pre kvalifisert. 3 
leverte tilbud. 

Hovseterhjemmet fikk 
tilfredsstillende antall tilbydere til 
prosjektet. Dette kan skyldes flere 
forhold, som modenhet i markedet 
for bygging av sykehjem og for 
sterke føringer gitt 
konkurransegrunnlag. 
Vi vurderer at Hovseterhjemmet 
skårer noe bedre på dette kriteriet.  
H:3, U:2 – Karakter: -1 

2. Klarhet i behov og 
krav 

For Ullerntunet var Omsorgsbygg var 
opptatt av ikke å legge for mange føringer i 
tilbudsinnbydelsen utover at lover og 
forskrifter skal overholdes. Det var opp til 
tilbyderne selv å skulle beskrive hvordan 
de planla å oppfylle prosjektets mål. Det 
bel imidlertid stilt krav om 
ytelsesbeskrivelser (FKOK 
m/fraviksskjema, funksjonsbeskrivelse). 
FKOK er veldig detaljert, og det ble 
således lagt betydelige føringer i 
konkurransen.  
For Hovseterhjemmet. Samme som 
Ullerntunet, men vi tok med oss erfaring fra 
Ullerntunet inn i prosjekt Hovseterhjemmet. 

Vi vurderer at det for begge disse 
konkurransene var klarhet i behov 
og krav.  
Selv om det for Ullerntunet ble 
benyttet pris-/design ble det gitt 
betydelige føringer og krav gjennom 
FKOK.  
Hovseterhjemmet kunne nyte godt 
av de erfaringer som ble gjort fra 
Ullerntunet med blant annet 
revidering av FKOK og utvikling av 
BREEAM-NOR manual.  
Vi vurderer på denne bakgrunn at 
Hovseterhjemmet skårer noe bedre 
på dette kriteriet. 
H:5, U:4 – Karakter: -1 

3. Digital samhandling For Ullerntunet ble det benyttet BIM til 
prosjektering men verktøyet ble i liten grad 
brukt overfor byggherren.  
For Hovseterhjemmet ble som for 
Ullerntunet benyttet BIM til prosjektering, 
men i liten grad overfor byggherren. 

Vi vurderer at begge prosjektene 
skårer likt på dette kriteriet. 
H:4, U:4 – Karakter: 0 

4. Direkteavkastning 
yield 

N/A  
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Indikator Beskrivelse Vurdering/Karakter 

5. Eierkostnad N/A  
6. Brukertilfredshet For Ullerntunet er brukertilfredshet er ikke 

målt kvantitativt gjennom egne 
undersøkelser. Brukerne er involvert via en 
brukerkoordinator hos Sykehjemsetaten 
som innhentet innspill fra ulike aktører. 
Faste brukermøter gjennomført. 
For Hovseterhjemmet. Bra 
brukermedvirkning gjennom hele 
prosjektet. Fornøyde brukere ved 
overlevering.  

Vi vurderer at brukermedvirkningen 
har vært god for begge prosjektene 
og gir samme skår. 
H:3, U:3 – Karakter: 0  

7. Ny kompetanse Utbyggingen av Ullerntunet innebar at 
FKOK ble revidert som følge av dette 
prosjektet, det ble utviklet en egen 
BREEAM-manual for sykehjem, BREEAM-
sertifikat (Excellent), energibevis klasse A 
Prosjektet har vært en pilot i forhold til 
gjennomføring og man tar med seg 
erfaringer over til andre prosjekter 
(rolleforståelse og rolleavklaringer internt, 
hvem skal bidra på de ulike prosessene). 
For Hovseterhjemmet. Samme, men 
BREEAM-NOR «Very Good».  

Ullerntunet var et pilotprosjekt der 
det ble utviklet ny kompetanse med 
stor overføringsverdi til senere 
prosjekter.  
Hovseterhjemmet har i stor grad 
«høstet» fra de erfaringer som ble 
oppnådd for Ullerntunet.  
Ullerntunet vurderes å skåre noe 
høyere på dette kriteriet. 
H:3, U:4 – Karakter: 1 

8. Miljøambisjon For Ullerntunet var miljøambisjonen en 
føring fra byggherre, jfr. kommentar i 
punktet ovenfor. 
For Hovseterhjemmet. I henhold til OBY sin 
miljøstrategiske plan 2012 – 2015, med 
høye miljømål, herunder BREEAM-NOR 
sertifisering som Very Good. 

Ullerntunet oppnådde høyere 
miljøsertifisering sammenlignet med 
Hovseterhjemmet.  
Dette var en viktig innovasjon i 
prosjektet. Det er usikkert om 
Ullerntunet ville oppnådd BREEAM-
NOR Excellent sertifisering dersom 
ikke dette hadde vært en sentral 
føring fra byggherren.  
Vi velger likevel å gi Ullerntunet en 
høyere skår her. Det bør er legges 
til at Ullerntunet oppnådde en 
høyere miljøambisjon fordi 
byggherren stilte krav om det, ikke 
fordi tilbyder foreslo dette som en 
del av sitt løsningsforslag. 
H:3, U:4 – Karakter: 1 

9. Stedskvalitet For Ullerntunet ble det opprinnelig tegnet 
inn et seniorsenter. Dette ble i prosessen 
omgjort om til utleielokale (for unge folk). 
Adkomst for skolebarn gjennom området 
ble opprettholdt og skolevei for barn ble 
prosjektert. Stor prioritet og vekt på grønne 
områder. 
For Hovseterhjemmet ble det etablert et 
dagsenter og kafeteria som er åpent for 
naboer og omgivelsene. Biltrafikk er 

Vi vurderer stedskvaliteten til å 
være veldig god for begge byggene.  
Vi opplever nok at stedskvaliteten er 
noe høyere for Ullerntunet med vekt 
på gjennomgående skolevei og 
grønne områder.  
Ullerntunet vurderes derfor å skåre 
noe høyere på dette kriteriet. 
H:3, U:4 – Karakter: 1 
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Indikator Beskrivelse Vurdering/Karakter 
prosjektert for å unngå konflikt med 
skolevei. Parkområde rundt bygget både 
for ansatte, beboere og naboer. 

10. Egnethet ift. 
byggherres 
forventninger i 
vinnertilbud 

Når det gjelder Ullerntunet oppfylte 
vinnertilbudet i stor grad byggherres 
forventninger basert på FKOK. 
Seniorsenter måtte omplasseres.  
For Hovseterhjemmet. BH forventninger er 
oppfylt. 

Vi vurderer at begge prosjektene 
skårer godt i forhold til byggherres 
forventninger og finner ikke 
grunnlag for å skille på dette 
kriteriet. 
H:4, U:4 – Karakter: 0 

11. Graden av 
innovasjon 

For Ullerntunet var forhold knyttet til 
inneklima og /miljø et krav fra byggherren. 
Ullerntunet skulle bli Norges mest energi- 
og miljømessig effektive sykehjem.  
For Hovseterhjemmet. Passivhus og 
BREEAM-NOR sertifisering Very Good 

Ullerntunet skårer høyre 
sammenlignet med 
Hovseterhjemmet her. Som nevnt 
ovenfor bør det presiseres at 
Ullerntunet oppnådde høyere grad 
av innovasjon fordi byggherren stilte 
krav om det, ikke fordi tilbyder 
foreslo dette som en del av sitt 
løsningsforslag. 
H:2, U:4 – Karakter: 2 

12. Rammefaktorer Når det gjelder Ullerntunet ble det bare 
levert 2 tilbud selv om det var fem 
leverandører som ble prekvalifisert. Dette 
skyldes delvis at tilbyderne vurderte at det 
ikke var nok frihet i design-fasen herunder 
at de lå for sterke føringer hos 
Omsorgsbygg. Videre var noen av de 
prekvalifiserte tilbyderne opptatt med andre 
prosjekter. Noen meldte også tilbake at de 
ikke var «klare» for sykehjemsprosjekter, 
noe som kan skyldes manglende 
modenhet i markedet.  
Hovseterhjemmet kunne nyte godt av flere 
av de erfaringer som ble gjort for 
Ullerntunet, blant annet knyttet til revidering 
av FKOK og utvikling av BREEAM-manual.  

Hovseterhjemmet skårer bedre på 
dette kriteriet blant annet gjennom 
at prosjektet kunne nyte godt av 
erfaringer fra Ullerntunet. Byggherre 
vurderte at det ikke var noen 
spesielle negative rammefaktorer 
og at de fikk et tilfredsstillende antall 
kvalifiserte tilbydere i konkurransen. 
H:3, U:2 – Karakter: -1  

13. Forsinkede 
eierbeslutninger 

For Ullerntunet opplevdes prosjektet som 
normalt i forhold til fremdrift, beslutninger 
etc.  
For Hovseterhjemmet var det ingen 
eierstyringsgruppe i prosjektet. Prosjektet 
opplevdes som normalt i forhold til 
fremdrift.  

Vi finner ikke noe grunnlag for skille 
de to prosjektene på dette kriteriet 
og gir lik skår. 
H:3, U:3 – Karakter: 0 

14. Faktisk/forventet 
kostnad 

Når det gjelder Ullerntunet er 
entreprisekostnad 400 mNOK, totalkostnad 
695 mNOK. Entreprisekostnad ca. 24 000 
kr/m2.  
For Hovseterhjemmet. 378 mNOK eks. 
mva. kontrakt etter forprosjekt. 
Entreprisekostnad 25.200 kr/m2 
Totalkostnad 540 mill inkl. mva. 

Prosjektene har omtrent samme 
entreprisekostnader. Vi finner ikke 
noe grunnlag for å skille på dette 
kriteriet.  
H:3, U:3 – Karakter: 0 
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Indikator Beskrivelse Vurdering/Karakter 

15. Faktisk/forventet 
fremdrift 

Som planlagt for både Ullerntunet og 
Hovseterhjemmet 

Vi finner ikke noe grunnlag for å 
skille prosjektene på dette kriteriet. 
H:4, U:4 – Karakter: 0 

16. Konfliktpotensial For Ullerntunet opplevdes prosjektet som 
normalt i forhold til konfliktnivå 
Når det gjelder Hovseterhjemmet.. svært få 
konflikter. Meget godt samarbeid i hele 
prosjektperioden med alle interessenter. 

Vi finner ikke noe grunnlag for å 
skille prosjektene på dette kriteriet. 
H:4, U:4 – Karakter: 0  
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RESULTATER 
Figuren nedenfor viser grafisk hvordan Ullerntunet skårer i forhold til Hovseterhjemmet 
(referanseprosjektet) når det gjelder de ulike kriteriene. 

Vi ser at Ullerntunet skårer klart høyere på graden av innovasjon, og noe høyere når det 
gjelder indikatorene ny kompetanse, miljøambisjon og stedskvalitet. Hovseterhjemmet 
skårer noe høyere på kriteriene antall tilbydere, klarhet i behov og krav og rammefaktorer. 
For øvrige kriterier vurderes prosjektene å skåre likt.  

 
Figur 5-3 Oppsummering evaluering, Ullerntunet vs. Hovseterhjemmet (referanseprosjektet) 
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5.4 Oppsummering av funn 
Det har vært benyttet 16 ulike kriterier fra evalueringsmodellen utviklet av NTNU for å 
evaluere prosjektene. Her følger en kort oppsummering av hvilke hovedfunn vi har gjort for 
disse kriteriene.  

ANTALL TILBYDERE:  
Basert på evalueringen av de tre prosjektene synes det som at pris-/designkonkurranser gir 
færre tilbud enn andre måter å gjennomføre anskaffelsen. Alle tre prosjekter opplevde 
likevel god interesse, i form av tilstrekkelig antall tilbud, så sånn sett kan man si at pris-
/design oppleves som interessant. 

I ett av tilfellene oppgav 2 av 5 prekvalifiserte at de valgte å ikke gi tilbud på grunn av stram 
tidsplan. Ut over dette vil nok forhold som budsjett, beliggenhet, kapasitet på det aktuelle 
tidspunktet, kjennskap til tilsvarende prosjekter, sannsynlighet for å få oppdraget, hvor 
attraktivt man synes prosjektet er osv. være de viktigste faktorene som entreprenørene 
vurderer før man går inn i en tilbudsprosess.  

OBOS opplevde at markedet vurderte det som veldig positivt at de valgte å gjennomføre 
anskaffelsen på det ene feltet (B 2) som en innovasjons- og utviklingskonkurranse. 
Tilbakemeldingene fra tilbyderne har vært at dette oppleves som spennende og noe nytt. 
Det er grunn til å tro at denne måten å anskaffe på vil bli mer og mer utbredt og kjent i 
fremtiden, og at det vil medføre at mange tilbydere opplever dette som en god måte å 
anskaffe på fordi de i større grad selv kan foreslå løsninger som passer dem.  

KLARHET I  BEHOV OG KRAV:  
Med dette kriteriet har vi ønsket å se på om det er noen forskjell i graden av detaljering i det 
utlyste konkurransegrunnlaget, med andre ord i hvor stor grad byggherren har stilt 
spesifikke krav til tilbyderne om hva slags løsninger de skal levere. Ikke overraskende ser vi 
at prosjektene utlyst som pris-/design har mindre grad av detaljering enn for tilsvarende 
referanseprosjekter. Dette gjelder både Ski og OBOS. Prosjektet til Omsorgsbygg må sies å 
ligge «litt i grenseland» fordi dette var ganske detaljert formulert gjennom å blant legge 
FKOK 2012 (Felles Kravspesifikasjon Oslo Kommune for sykehjem) til grunn for 
konkurransen.  

Det er typisk at prosjekter utlyst som pris-/designkonkurranse vil ha lavere grad av klarhet i 
behov og krav enn mer tradisjonelt utlyste prosjekter. Det ligger jo i konseptet design-
konkurranse at tilbyderne skal få presentere sine løsninger. Ofte vil dette kreve en større 
grad av avklaring i etterkant før man kan gå videre, slik at byggherren «vet hva man får». 

DIGITAL SAMHANDLING:  
Vi har ikke funnet noe som tyder på forskjeller i graden av digital samhandling mellom 
hoved- og referanseprosjekt. Det kan selvfølgelig være at en tilbyder vil tilby nye løsninger 
for dette som del av innovasjonen, men vår oppfatning av dette er at graden av digitalisering 
først og fremst er avhengig av når prosjektet ble gjennomført (hva var tilgjengelig av 
teknologi), hvor langt fremme entreprenør og rådgiver er i denne utviklingen, hva prosjektet 
krever, hva byggherren ønsker osv. 
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DIREKTEAVKASTNING:  
Det har i liten grad vært mulig å si noe om dette kriteriet hovedsakelig fordi to av tre 
prosjekter er ikke-kommersielle bygg (skole og sykehjem), og at yield-/markedsverdi for 
denne typen bygg ikke er så relevant. Man kunne eventuelt gjort målinger av bruker-
tilfredshet med byggene, men dette er ikke gjort fordi det er for tidlig. OBOS-prosjektene har 
foreløpig ikke kommet så langt at vi kan konkludere om felt B2 vil ha en høyere 
markedsverdi enn B 3, men OBOS antar selv at det ikke vil ha det. Til det er prosjektene for 
like, og graden av innovasjon i det ene prosjektet er ikke så mye større enn i det andre, til at 
vi kan konkludere med større markedsverdi for det ene enn det andre.  

Det er imidlertid grunn til å tro at et bygg som pga. pris-/designdesignkonkurranse har fått 
tilført kvaliteter man normalt ellers ikke ville fått, vil ha en høyere markedsverdi.  

EIERKOSTNAD:  
På grunn av at flere av prosjektene er i tidlige faser har det foreløpig ikke vært mulig å si noe 
konkret om forskjeller i eierkostnader. Det er allikevel rimelig å anta at et bygg som gjennom 
pris-/designdesignkonkurranse har fått tilført nye og innovative elementer, vil kunne ha 
lavere kostnader enn ellers. Den ene tilbyderen til OBOS-prosjektet hadde forslag til enkelte 
nye tekniske løsninger som vil kunne redusere energikostnader. Forslag om ulike 
miljømessige løsninger vil også kunne være med å redusere driftskostnader, vi ser noe av 
dette i forslagene til OBOS-prosjektet. Måten å bygge på, med mer rasjonelle løsninger og 
logistikk i byggene, gjennom at tilbyder selv kan få utforme byggene slik de mener er best, 
vil også kunne medføre lavere eierkostnader.  

BRUKERTILFREDSHET:  
Det har ikke vært gjennomført måling av brukertilfredshet underveis i de ulike prosjektene, 
hovedsakelig fordi brukerne ikke har overtatt byggene ennå, eller akkurat har overtatt. 
Brukerne vil for skoleprosjektet (Ski Kommune) og sykehjemmet (Omsorgsbygg) være de 
som bruker bygget til daglig (de ansatte i begge bygg + elever og pasienter). For OBOS vil 
brukerne være de som kjøper leilighet i prosjektet.  

Alle tre prosjekter vurderes til å ha gode brukerprosesser så langt i prosjektene. Rent 
generelt kan pris-/designkonkurranser medføre både høyere og lavere brukertilfredshet enn 
ved bruk av mer tradisjonelle anskaffelsesmetoder. Her vil jo graden av brukermedvirkning 
før, underveis og etter konkurransefasen ofte spille inn på opplevd brukertilfredshet 
(medvirkning eller påvirkningsmulighet).  

Noe av det man skal være oppmerksom på ved eventuelt valg av pris-/design er at det 
medfører større risiko for at tilbudt løsning ikke tilfredsstiller brukerne som ellers ville vært 
nedfelt i krav. Det er balansen mellom en kjent og ønsket løsning, kontra det å få inn nye 
tanker og løsninger.  

NY KOMPETANSE:  
Med ny kompetanse menes i denne sammenheng den nye læringen som byggherren, og 
eventuelt andre involvert i prosjektet, får ved å velge pris-/designkonkurranse. I dette 
oppdraget har vi kun vurdert ny kompetanse hos byggherren.  

OBOS trekker fram at en av tilbyderne hadde tatt med et skipsinnredningsfirma, og fikk ny 
kompetanse innenfor effektive og smarte romløsninger. Aktiv dialog med tilbyderne i 
avklaringsfasen har tilført kompetanse både til byggherre, rådgivergruppen og entreprenør.  
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I de prosjektene som ble evaluert ser vi at Ski Kommune fikk ny kompetanse i måten å 
gjennomføre en slik anskaffelse på, først og fremst ved måten å evaluere tilbudene på, men 
også behovet for bearbeiding av den løsningen som vant konkurransen. Ski Kommune ble 
også tilført mye ny kompetanse gjennom at de for første gang valgte samspillsentreprise for 
et prosjekt, men det har jo ikke direkte med pris-/design å gjøre.  

Omsorgsbygg ble på samme måte som Ski Kommune tilført ny kompetanse i forhold til det å 
gjennomføre en slik konkurranse. Prosjektet var en pilot for Omsorgsbygg, og det førte med 
egenutvikling av sykehjem. Man fikk blant annet mye ny kunnskap innen miljøsertifisering, 
ved at man underveis i prosjektet oppjusterte ambisjonene for dette (BREEAM-nivå). 
Omsorgsbygg opplevde også at en tilbyderne trakk seg underveis fordi de opplevde av 
byggherren hadde stilt for mange krav i konkurransegrunnlaget, og det ikke opplevdes som 
en «fri og åpen» designkonkurranse.  

MILJØAMBISJON:  
Prosjektet i Ski hadde ingen spesielle miljøambisjoner, og fikk heller ikke inn løsningsforslag 
som la opp til dette. Dette har nok sammenheng med at byggherren signaliserte at dette ikke 
var viktig pga. økonomi i prosjektet, og at man ikke ville legge mye vekt på dette.  

Omsorgsbygg la opp til store miljøambisjoner med BREEAM-NOR sertifisering (opprinnelig 
til Very Good, men ble øket til Excellent underveis i prosjektet), passivhus og opprinnelig 
også FutureBuilt (ble senere tatt ut av prosjektet og overført til et annet prosjekt). Dette var 
krav som lå til grunn allerede i konkurranseutlysningen, og ikke som forslag fra tilbyderne. 
Det er derfor vanskelig å si at dette prosjektet fikk høyere miljøambisjoner som følge av at 
det var en pris-/designdesignkonkurranse. Vi vet jo ikke om noen hadde foreslått dette hvis 
ikke byggherren selv hadde stilt krav om det.  

For OBOS sin del ser vi at de ulike tilbyderne har foreslått løsninger som OBOS ikke har lagt 
opp til i referanseprosjektet (felt B3). Dette gjelder ulike løsninger for bruk av takarealet, 
løsning for sirkulasjonssløyfe for varmt-vann, avfallshåndtering underveis i byggeprosessen 
osv. Minst ett av tilbudene innebar BREEAM-NOR sertifisering som Good eller Very Good. 
På bakgrunn av dette må vi kunne si at prosjektet fikk økt miljøambisjon på grunn av 
konkurranseformen.  

STEDSKVALITETER:  
Vi har ikke funnet noe som tyder på at konkurranseformen førte til at nærmiljøet og 
området rundt prosjektene ble tilført vesentlige kvaliteter utover det som går på det rent 
bygningsmessige og uteområdene rundt byggene. Riktignok har alle prosjektene elementer 
som medfører nye tilbud til nærmiljøet (større gymsal eller idrettshall på skolen som kan 
brukes av lokalmiljøet, et eldresenter eller utleielokale på sykehjemmet, og uteområder og 
servicetilbud i tilknytning til det nye boligfeltet), men dette er elementer som i stor følger 
naturlig av slike prosjektet, og ikke var forslag fra tilbyderne som gikk spesifikt på økning av 
stedskvalitet. 

EGNETHET IFT.  BYGGHERRENS FORVENTNINGER:  
Referanseprosjektene kommer her godt ut, noe som er logisk, siden de er utviklet av 
byggherren før anbudskonkurransen. Ski Kommune opplevde at vinnerforslaget skilte seg 
klart ut og tilførte noe annet enn de øvrige tilbudene. Det har vært behov for å omarbeide en 
del på plassering av rom osv., men totalt sett er byggherren godt fornøyd med dette. Dette 
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illustrerer et viktig poeng ved å benytte pris-/designkonkurranse, nemlig at man må ta 
høyde for ekstra tid til å bearbeide vinnerforslaget, selv om forslaget oppleves som godt.  

Omsorgsbygg fikk bare to tilbud, der det ene tilbudet ble forkastet fordi det ikke oppfylte 
kravene på vesentlige punkter. Dette var også vesentlig dyrere enn det andre. Det andre 
tilbudet oppfylte i stor grad byggherrens krav og forventninger. Dette illustrerer et annet 
viktig poeng med pris-/design, nemlig at man kan oppleve at ett eller flere av 
løsningsforslagene ligger for langt utenfor byggherrens forventninger, og dermed ikke er 
egnet. Eventuelt at prosjektet vil kreve for mye omarbeiding.  

Omsorgsbygg hadde i stor grad detaljert konkurransegrunnlaget ved å legge FKOK (Felles 
Kravspesifikasjon Oslo Kommune) 2012 til grunn for konkurransen. Denne er detaljert, og 
man kan diskutere om dette prosjektet egentlig kan kalles en pris-/designdesignkonkurranse 
pga. mindre grad av frihet for tilbyderne. Som tidligere nevnt var det også en av tilbyderne 
som trakk seg pga. dette. Ullerntunet illustrer derfor et viktig poeng, nemlig at hvis det skal 
kunne kalles en pris-/designkonkurranse må man ikke stille for mange og spesifikke krav. 
Dette er selvfølgelig en vanskelig avveining, og det finnes ingen fasit på hvor denne grensen 
går. Man får ikke inn de innovative forslagene hvis man langt på vei har diktert løsningen på 
forhånd. 

Når det gjelder OBOS opplever de at tilbyderne har oppfylt kravene til gode bygg. En av 
tilbyderne ble eliminert pga. manglende detaljering. Dette skyldes først og fremst for dårlig 
tid for entreprenøren til å jobbe frem tilbudet. OBOS fikk tre gode forslag til nytt prosjekt, 
men alle trengte avklaringsrunder og omarbeiding før man kunne gå videre. En bearbeiding 
av mottatte tilbud normalt være nødvendig ved bruk av designkonkurranser.  

GRADEN AV INNOVASJON:   
Ski Kommune opplevde at de fikk en løsning som tilførte noe mer enn de andre tilbudene, 
eller som de normalt selv ville utviklet. Slik sett var de godt fornøyd med graden av 
innovasjon, selv om det primært var byggenes utforming og plassering som var det 
innovative. Andre tilbudte løsninger var mer normale i forhold til tradisjonelle skolebygg. 
Dette kan ha med både tid til utvikling og innovasjon å gjøre, men også budsjettet for 
prosjektet.  

Omsorgsbygg opplevde at de fikk et bygg som svarte ut forventningene og hvor brukerne var 
godt fornøyd, men kanskje ikke i så stor grad var et innovativt prosjekt når det gjaldt nye 
løsninger. Noe av dette skyldes at man hadde lagt en konkret kravspesifikasjon til grunn for 
prosjektet, men også at det var besluttet at hovedbygget på det gamle sykehjemmet skulle 
beholdes og rehabiliteres, og at de to nye fløyene bare skulle «være der i tillegg». Høye 
miljøambisjoner var også en føring, men her ble resultatet bedre enn opprinnelige krav.   

OBOS opplever som sagt at de fikk inn innovative og nye forslag, men oppfatningen hos 
OBOS er allikevel at de nok hadde forventet flere nye løsningsforslag. OBOS hadde tross alt 
vært veldig åpne, og lite detaljerte, i konkurranseutlysningen. Alle løsningsforslag må sies å 
kunne være innenfor malen for «et normalt boligbygg». Dette skyldes nok at OBOS hadde 
satt et ambisiøst mål og krav for prosjektkostnad, og at samtlige tilbydere dermed hadde 
endt opp med varianter av standardiserte løsninger og prefabrikkerte elementer. De ulike 
forslagene var med andre ord relativt like i oppbygningen. Noen av tilbyderne, og også OBOS 
selv, ga uttrykk for at det nok hadde vært for liten tid til å kunne utvikle de nye og virkelig 
innovative løsningene.  
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Prosjektene til Omsorgsbygg og OBOS illustrerer noen helt sentrale momenter i forhold til 
om en pris-/designdesignkonkurranse skal bli vellykket eller ikke. Det første går på at man 
må gi færrest mulig føringer og krav til tilbyderne, men allikevel såpass detaljert at 
tilbyderne ikke bommer helt. Det andre er at tilbyderne må få god nok tid til å komme opp 
med de innovative forslagene. Det tredje er at man potensielt kan redusere muligheten for 
innovasjon ved å sette for strenge økonomiske krav (prosjektkostnad) for prosjektet. Ideelt 
sett bør man kanskje ikke si noe om budsjett, med fare for at tilbudene man får inn er helt 
urealistiske hva gjelder prosjektkostnad.  

RAMMEFAKTORER:  
Dette kriteriet har vært med i evalueringen mest for å sjekke om det har vært forhold rundt 
konkurransene og prosjektene som har gjort at kontraheringen har blitt påvirket på noen 
måter. Typiske eksempler på dette kan være for liten tid til utvikling, knappe budsjetter, 
markedsforholdene på tidspunktene for konkurransen, kapasitet hos tilbydere etc. Vi har 
drøftet dette i de ulike andre punktene, og det gjennomgående er at referanseprosjektene 
kommer bedre ut, mye knyttet til tid og erfaring med modellen.  

FORSINKEDE EIERBESLUTNINGER:  
I en pris-/designkonkurranse vil byggherren ikke være involvert i utviklingen av prosjektet, 
og har derfor behov for å sette seg inn i det etter kontrahering. Dersom vinnerforslaget 
krever stor grad av omarbeid og forankring (blant annet med brukerne) internt hos 
byggherren kan det være et potensial for forsinkede eierbeslutninger. Dette kan være en 
utfordring med pris-/designdesignkonkurranser, særlig dersom byggherrens forventninger 
ikke er tydelig beskrevet i konkurransegrunnlaget.  

Vi har ikke funnet noe som tyder på at prosjektene vi har evaluert har hatt vesentlige 
utfordringer med forsinkede eierbeslutninger. Både for Ski Kommune og for Omsorgsbygg 
oppleves dette som normalt.  

OBOS mente at prosessen med forankring i etterkant potensielt vil være mer krevende enn i 
et vanlig prosjekt, der man bygger på velkjente løsninger, men prosjektet har ikke kommet 
langt nok til at vi kan si noe sikkert om dette vil inntreffe.  

FAKTISK/FORVENTET KO STNAD: 
For prosjektene i Ski og Omsorgsbygg er det lite som skiller disse fra referanseprosjektene 
(og normale markedspriser) hva gjelder prosjektkostnader. Begge prosjektene har relativt 
normale og fornuftige prisnivåer. Prosjektet i Ski ble utviklet i samspill med entreprenør (og 
gjennom åpen bok, åpenhet om økonomien i prosjektet), og fokus var på å «få mest mulig 
skole innenfor vedtatt ramme», ikke å presse prisen lavest mulig. Omsorgsbygg fikk som 
tidligere nevnt inn kun to tilbud, hvorav det ene ble forkastet. Vinnertilbudet må sies å være 
på et normalt nivå.  

Når det gjelder OBOS ser vi klart at pris-/design kan medføre en lavere prosjektkostnad. 
OBOS-prosjektet på felt B2 vil bli bygget med en lavere kvm.-pris enn for 
referanseprosjektet. Endelig prosjektkostnad er ikke helt klar, men det antydes 10-15%. Man 
kan selvfølgelig stille spørsmålstegn ved om det er riktig å konkludere med at pris-/design 
gir lavere kostnad, OBOS hadde jo dette som et «krav» i konkurransegrunnlaget, men det 
viser i alle fall at det er mulig å bygge billigere når tilbyder selv kan få utforme løsningene. 
Slik sett er det riktig å konkludere med at for dette prosjektet gir anskaffelsesformen en 
lavere byggekostnad. Om de hadde fått tilsvarende lav pris fra tilbyderne hvis de ikke hadde 
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gått ut og sagt at de forventet priser som var ca. 10-15 % lavere er vanskelig å si, kanskje 
ikke, men forhåpentligvis noe lavere. 

Rent generelt er det grunn til å anta at man vil kunne oppnå lavere kostnader gjennom 
konkurranser hvor tilbyder selv i stor grad får utvikle løsningene, og ikke bare må oppfylle 
byggherrens standarder og andre krav. Dette krever jo imidlertid at tilbyderne er villig til å 
senke sine priser ved at innovasjon og egen måte å gjøre ting på tilflyter byggherren 
gjennom lavere priser. Det vil i hvert fall kunne medføre at man kan vinne flere 
konkurranser.  

KONFLIKTPOTENSIAL:  
Det er ikke grunn til å konkludere entydig med noe høyere konfliktnivå enn normalt basert 
på våre evalueringer. Generelt vil jo som regel også eventuelle konflikter oppstå noe senere i 
prosjektene enn de fasene vi har konsentrert oss om. Årsakene til mulig konflikter er mange 
og sammensatte, og kan skyldes mange andre ting enn anskaffelsesformen.  

OBOS ser et noe større konfliktpotensial for B2 siden man her ikke benytter OBOS egen 
kravspesifikasjon, men overlater mer til entreprenøren.   

Rent generelt kan pris-/designkonkurranse gi opphav til et noe høyere konfliktnivå 
underveis i prosjektet dersom byggherren og brukerne opplever at det ikke er tatt høyde for 
deres ønsker eller forventninger. Det kan også skje at man ikke har forstått fullt ut hva 
tilbyder egentlig har tilbudt. Gode avklaringer vil kunne redusere denne risikoen. 
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6 Sammenstilling og 
diskusjon av 
resultater 

Vi ønsker til slutt å oppsummere med noen «konklusjoner». Disse er delvis basert på funn vi 
har gjort i evalueringen av de ulike prosjektene, og som er drøftet i punktene over, men også 
fra egne erfaringer, gjennom å ha snakket med ulike aktører, og å ha jobbet med temaet i 
forbindelse med denne evalueringen. Vi velger å sette det opp som mulige fordeler og 
ulemper for henholdsvis byggherre og for entreprenør.  

Rent generelt kan vi si at pris-/designdesignkonkurranser er godt egnet i de tilfeller der 
byggherren av ulike årsaker ønsker å få inn nye forslag til løsninger, og der markedet (de 
ulike tilbyderne) er de beste til å komme med sine, forhåpentligvis innovative, 
løsningsforslag. For at en slik konkurranseform skal gi et godt resultat må tilbyderne gis god 
nok tid til å utvikle løsningene, og byggherren må ikke legge for mange føringer i 
konkurransegrunnlaget. Det vil normalt også være behov for en bearbeiding av innholdet i 
vinnertilbudet.  

6.1 Byggherre/bestiller 
MULIGE FORDELER MED PRIS-/DESIGNKONKURRANSE:  

� kan tilføre flere, og eventuelt også bedre, løsninger (innhold og utforming). Med 
andre ord større grad av innovasjon 

� kan tilføre byggherren kompetanse man ellers ikke ville fått (gjennomføring, 
prosjektering, løsninger, oppdatert kunnskap på tekniske løsninger osv.) 

� kan gi flere tilbud (oppleves som interessant for tilbyder) 
� kan tilføre prosjektene større miljøambisjoner fordi tilbyderne kan ha med dette som 

et konkurranseelement i tilbudet 
� kan gi lavere kostnader pga. at tilbyderne selv kan komme opp med nye og/eller 

billigere løsninger 
� kan gi kortere fremdrift hvis tilbudt løsning i stor grad samsvarer med byggherrens 

krav, behov og forventninger (man sparer tid til å utvikle eget forprosjekt, men må 
bruke noe tid på bearbeiding av vinnertilbudet, men allikevel kortere tid totalt) 

� er egnet i de tilfeller byggherren ikke har tid, ressurser eller kompetanse til selv å 
utvikle prosjektet  
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MULIGE ULEMPER MED PRIS-/DESIGNKONKURRANSE:  
� mindre klarhet i byggherrens krav og behov kan i verste fall innebære at tilbudene 

ikke er egnet for byggherren (konkurransen er utlyst for lite konkret). NB! Det er 
allikevel viktig at slike konkurranser ikke utlyses med for detaljerte krav og 
spesifikasjoner fordi dette kan medføre at tilbyder ikke står fritt nok til å utforme 
prosjektet slik de mener er best 

� kan medføre noe forsinkede byggherrebeslutninger pga. behov for å avklare og 
forankre tilbudte løsninger i byggherrens organisasjon (brukerprosesser osv.) 

� kan gi lengre tid totalt hvis tilbudt løsning må bearbeides mye før bygging (stort 
avvik fra byggherrens forventninger)  

� kan gi dyrere prosjektkostnad hvis tilbyder legger opp til løsninger som innebærer 
høyere kostnader enn normalt. Vil da kunne være enten uegnet, eller medføre behov 
for mye bearbeiding. 

6.2 Entreprenør/tilbyder 
MULIGE FORDELER MED PRIS-/DESIGNKONKURRANSE:  

� kan, i samarbeid med rådgivere og arkitekt, få utvikle prosjektet slik man selv mener 
er det beste med tanke på kvaliteter, produksjonsmetoder, løsninger og kostnader. 
Må ikke forholde seg til byggherrens utviklede forprosjekt 

� står friere ved at man i mindre grad må forholde seg til byggherrens 
kravspesifikasjoner, som i en del tilfeller ikke er oppdatert, og avviker fra hva tilbyder 
mener er mest hensiktsmessig 

� kan innebære et incentiv for å utvikle nye og bedre løsninger 
� gir større muligheter for å selv bygge opp kalkylen i forhold til hvor man ønsker å 

legge inn mer eller mindre enn normalt, istedenfor å kun prise byggherrens utlyste 
forprosjekt 

� kan gi kortere tid fra vunnet konkurranse til oppstart detaljprosjektering og bygging 
hvis tilbudet stemmer godt med byggherrens forventninger 

� setter entreprenøren «i førersetet» fordi løsningen først og fremst er utviklet av dem 
selv. Byggherren må i større eller mindre grad kun forholde seg til tilbudt løsning 

MULIGE ULEMPER MED PRIS-/DESIGNKONKURRANSE:  
� kan medføre utfordringer med å vite hva byggherren egentlig ønsker pga. mindre 

grad av detaljering fra byggherren hva gjelder krav og forventninger 
� kan medføre lengre tid og kostnad med å omarbeide tilbudt løsning hvis den ikke 

oppfyller byggherrens forventninger (men allikevel vant konkurransen fordi det var 
den beste eller minst dårlige løsningen) 

� kan medføre at man tilbyr en for lav pris (med mindre lønnsomhet for entreprenør) 
fordi man ikke kan basere sin kalkyle på et allerede utarbeidet forprosjekt, og ikke 
helt vet «hvor man skal legge lista» prismessig. Vil avhenge av i hvor stor grad man 
tilbyr en helt ny løsning som i liten grad har referansepriser i markedet 
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� kan medføre større konkurranse, og mindre sannsynlighet for å vinne konkurransen, 
hvis markedet oppfatter pris-/designkonkurranser som mer attraktive og flere ønsker 
å levere tilbud  

� kan medføre høyere kostnader til utvikling av tilbudet kontra å bare prise et ferdig 
utviklet forprosjekt 
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7 Vurdering av 
evalueringsmodellen 

 

7.1 Har metoden fungert? 
Metoden har fungert ved at den har virket strukturerende på evalueringsarbeidet, og gjort 
det mulig å sammenlikne flere prosjekter på en relativt konsistent måte.  

Det var behov for relativt store tilpasninger av den generiske modellen for å passe til en 
evaluering som var begrenset til anskaffelsesfasen, og ikke tok med seg 
gjennomføringsfasen. Flere av standardkriteriene var uaktuelle, og noen av kriteriene måtte 
justeres for å være relevante i anskaffelsesfasen, f.eks. ble brukertilfredshet justert til 
brukerinvolvering.  

Modellen, med 20 standardkriterier, kan fort bli for statisk. Når man velger å gjennomføre en 
pris-/designkonkurranse vil ønsket om innovasjon som er sentralt, sammen med andre 
kriterier som støtter opp under dette. Det bør derfor vurderes om antallet standardkriterier 
skal reduseres. Modellen oppleves som svært generell, og det er nok behov for skreddersøm 
når det skal benyttes for et konkret evalueringsoppdrag.  

Poengsettingen har vært utfordrende, særlig siden det i stor grad har vært kvalitative 
vurderinger som er benyttet, der vi skal omsette informantenes subjektive vurderinger til en 
tallkarakter mellom 1 og 5. Det ligger også en utfordring i å formidle hva som ligger i hver 
enkelt indikator. Omsetting fra poeng til sluttkarakter, skjer manuelt og tilfører ytterligere 
usikkerhet til sluttresultatet. 

Når vi ser på sluttresultatet er det relativt godt samsvar mellom funnene fra evalueringen, 
og den faglige vurderingen av fordeler og ulemper med pris-/designkonkurranser. 

7.2 Forslag til videre bruk 
Det har helt klart vært en fordel å ha en strukturert måte å gjennomføre evalueringen, og vi 
vil anbefale at modellen videreutvikles og benyttes på senere evalueringer. Det vil f.eks. 
være nyttig å gjennomføre en evaluering av forsøkene med «Prestasjonsbasert innkjøp» 
(Best value procurement) med samme modell. 

Poengskalaen, og særlig omregning fra poengsetting til sluttkarakter bør revurderes. Et 
forslag kan være å presentere gapet som forskjellen mellom prosjektene, og ikke presse 
skalaen sammen til å ligge mellom -2 og 2. Med en poengsetting fra 1-5 vil spennet på 
karakteren være mellom -4 og + 4, men i praksis vil tallverdien sjelden bli <3. e  

Det kan også være behov for å revurdere forholdet mellom standardkriterier og valgfrie 
kriterier, og hvordan man best mulig kan bruke modellen for få fram de mest interessante 
sidene av den aktuelle arbeidsmåten eller metoden. 


