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•

Helse Sør-Øst RHF (HSØ) har gitt Metier OEC og Prognosesenteret i
oppdrag å gjennomføre en porteføljeanalyse av sine byggprosjekter
med bakgrunn i de ekstraordinære markedsforholdene som har oppstått
i bygg- og anleggsbransjen den senere tid.

•

Helse Sør-Øst har en stor portefølje med investeringsprosjekter og det
er behov for å få mer kunnskap og innsikt i hvordan
markedssituasjonen påvirker porteføljen.

•

Investeringsprosjektene i porteføljen er i ulike faser og krever ulik
håndtering.

•

Kunnskap om markedsforhold og -utvikling vil være særs nyttig for å
igangsette nødvendige tilpasninger og risikoreduserende tiltak for
porteføljen.
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Bakgrunn for analysen
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Formålet med analysen er å gi en særskilt risikovurdering av
dagens markedssituasjon for den samlede byggporteføljen

Markedsutvikling – de siste årene og hva forventes videre
Betydning for Helse Sør-Øst sine enkeltprosjekter og porteføljen
som helhet
Entreprenørmarkedets holdninger til situasjonen
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Forutsetninger for fremstillinger og analyse
Porteføljeutvalg

Verdi

Spesifikasjon

Spesifikke prosjekter

77,1 mrd. kr

Navngitte prosjekter inkludert tilhørende delprosjekter som O-IKT og annet, men eksklusive
tomtekostnader. Totalkostnad for disse er alle innenfor avgrenset tidsperiode og representerer
vedtatte styringsrammer justert av Helse Sør-Øst med «sykehusindeksen».

Totalporteføljen

94,2 mrd. kr

Spesifikke prosjekter som over, samt «Andre nybyggprosjekter» (1,9 mrd. kr),
og «Øvrige bygningsmessige investeringer» (15,2 mrd. kr) innenfor en avgrenset tidsperiode.

Ikke medtatt i fremstilling og analyse

46,0 mrd. kr

•

Forutsetninger

Analyser

Alle tall inkl. mva

A1 Vedtatte styringsrammer med opprinnelige basisestimater fra vedtakstidspunkt.

Alle tall i rapporten i milliarder norske kroner (mrd. kr) hvis ikke
annet er spesifisert
Tidsperiode: 10-årsperioden fra 2021 til og med år 2030
Prisnivå: juli 2022-kr og løpende kr til år 2030

A2 Uavhengig vurdering av forventet tillegg, men med opprinnelige basisestimater fra
vedtakstidspunkt, unntatt for Nytt sykehus i Drammen (VV) hvor det benyttes oppdatert
prognose fra usikkerhetsanalyse per mars 2022. Se metode under introduksjon til kap.1 og i
vedlegg. Leverandør er kjent med at det eksisterer oppdaterte prognoser for flere prosjekter.
Dette kan suppleres dagens uavhengige vurdering for å øke nøyaktighetsgraden til
analysen.

©Metier OEC

•

27,5 mrd. kr for «Andre nybyggprosjekter» og «Øvrige bygningsmessige investeringer» i
perioden 2031-2041
18,5 mrd. kr frem til år 2041 knyttet til:
•
Medisinsk-teknisk utstyr (10,5 mrd. kr)
•
Annet /ambulanser (2,6 mrd. kr)
•
O-IKT Livsvitenskapsbygget (0,4 mrd. kr)
•
Livsvitenskapsbygget og Storbylegevakten (4,9 mrd. kr)

Se vedlegg for detaljert underlag.
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Sammendrag
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1 Dagens portefølje

Helse Sør-Øst sin gjeldende portefølje over byggeprosjekter og dens
markedseksponering er betydelig både blant de regionale helseforetakene
og i norsk sammenheng forøvrig.

Den neste tiårsperioden skal det investeres 94,2 milliarder kroner i
nybyggsprosjekter og eksisterende bygg. De største nybyggprosjektene
(videre omtalt som spesifikke prosjekter) står for 77,1 milliarder av
disse.

Spesifikke prosjekter:
Kostnader fordelt på prosjektfasen prosjektene befinner seg i.

74% av kostnadene er knyttet til prosjekter som ikke har startet
gjennomføringsfasen. Derfor er påvirkningsmuligheten på porteføljen fortsatt stor.
Prosjektinnramming
2%

Kostnadsmessig er kun ¼ av porteføljen i dag under gjennomføring, ½ er
i forprosjekt og årlige investeringskostnader på 10-12 milliarder kroner
forventes i fra perioden 2023 til 2028.
Porteføljen domineres av fire store enkeltprosjekter, hvor ett er under
bygging, to i forprosjekt og ett i konseptfase.

Konsept
19 %

Gjennomføring
26 %

Påvirkningsmuligheten på porteføljen for byggherre vurderes som høy,
men det er avgjørende at fremtidige beslutninger baseres på oppdaterte
markedsvurderinger, analyser og innhentede erfaringer.

©Metier OEC

Forprosjekt
53 %
Alle tallreferanser basert er på underlag fra HSØ justert til juli 2022-kr av Sykehusindeksen og vil bli supplert av analysen denne
rapporten omfatter.
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2 Pris- og byggekostnadsutvikling
Bygg- og anleggsmarkedet hadde en lang periode fra 2010 og fram til 2020 som i all hovedsak var
preget av stabilitet og stor forutsigbarhet på både tilbuds- og etterspørselssiden. De makroøkonomiske
rammevilkårene gav en god balanse som bidro til at vi ikke fikk noen langvarige perioder med høy- eller
lavkonjunktur i Norge.
Bildet ble endret da verden gikk inn den globale Covid-19 pandemien vinteren 2020. Siden midten av
2020 har entreprenører og byggherrer opplevd en ekstraordinær – og historisk sterk
byggekostnadsøkning. Veksten avtok ut mot slutten av 2021, men krigen i Ukraina forverret
situasjonen på tilbudssiden ytterligere.
Markedet står nå oppe i forhold som kort oppsummert kan beskrives som den «perfekte storm».
Byggekostnadene er nå blitt så høye at flere byggherrer antakelig vil og har allerede utsatt
enkeltprosjekter.
Dagens prisnivå på byggematerialer ligger godt over det vi forventer på lang sikt. Økt proteksjonisme
og strengere tiltak mot klimagassutslipp vil dog føre til at prisnivåene reelt sett stabiliserer seg på et
høyere nivå enn før pandemien.

©Metier OEC

I vårt hovedscenario forutsetter vi en nedskalering av konflikten i Ukraina løpet av inneværende år,
men ettervirkningene vil ha en avtagende effekt i markedet også i 2023, men mot større «normalitet»
fra 2024. Våre avvikende scenario (lav og høy) adresserer usikkerheten i tidspunktet for denne
normaliseringen, samt ulike vekstrater for viktigste innsatsfaktorer.
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3 Entreprenørmarkedet
Responsen fra entreprenørmarkedet er tydelig; det er mye usikkerhet i markedet nå.
Flere entreprenører er mer selektive på hvilke kontrakter de gir tilbud på. De mener byggherre må ta mer
av risikoen knyttet til markedssituasjonen, og at dagens kontraktbestemmelser ikke tar høyde for det økte
prisnivået. Tiltak her kan være endring av risikodeling i kontraktene og bedre tilpassede kontrakts/kompensasjonsformater. Det kan eksempelvis være totalentrepriser med annen kompensasjon enn
fastpris, samspillskontrakter med målpris eller flere mindre utførelsesentrepriser.
Entreprenørmarkedet melder om svært høye prispåslag fra underleverandører og økte materialkostnader,
samt lite tilbud og lang leveringstid på materiell. I slike usikre tider er dialog med markedet nødvendig før
valg av kontraktstrategi. Entreprenørene vurderer risikobildet ulikt, og har dermed også ulike risikopremier.
Det anbefales at Helse Sør-Øst internt koordinerer fremdriftsplaner og kontraheringsprosesser mellom
prosjektene og har en stabil porteføljestyring, slik at eksponeringen mot markedet blir god. Det er flere
store kontrakter som skal lyses ut de neste årene og tidspunktene for utlysning bør samordnes. Det er
også anbefalt å koordinere med andre, store byggherrer regionalt.

Markedssituasjonen i dag tilsier at byggherre bør ta større risiko på andre områder enn den generelle
prisveksten. Den totale risikoen i kontraktene er større, og byggherren må være villig til å ta en større del
av denne dersom en velger å kontrahere nå. Alternativet er å vente.

©Metier OEC

For markedet som helhet tilsier prognosene en fallende langsiktig markedstrend for private næringsbygg
frem mot 2030, mens for offentlige bygg vil det være mer stabilt slik det har vært siden 2014.
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Oppsummert entreprenørsamtaler
Entreprenørmarkedet

Entreprenørerens respons på situasjonen

Private næringsbygg

Offentlige bygg

Pris- og kostnadsøkning

Kontraktstrategi

•

Prognose på 9 % nedgang i
igangsatt areal for 2022

•

Igangsatt ca. 1 mill. kvm per år
siden 2014

•

•

Konkurranser med fastpris
frarådes i dagens marked

•

Høyeste nivå på 10 år i 2021
på 2,6 mill. kvm. igangsatt

•

Samme prognoser for 2022 og
2023

•

•

Nedgang også predikert i
2023 og 2024 på hhv. 4 og 3
%

•

Økning på 25 % i 2024, til 1,25
mill. kvm. blant annet pga.
sykehusene i Oslo

•

Ser betydelig økte kostnader
utover det som reguleres i NSkontrakter og BKI-boligblokk

Byggherre bør se på
muligheter for å gå over til
utførelsesentrepriser eller
totalentrepriser med annet
kompensasjonsformat – der
det er hensiktsmessig.

•

Økt etterspørsel:
Logistikkbygg, lagerbygg

•

•

Ser ekstreme risikopåslag fra
underentreprenører

•

•

Lavere etterspørsel:
Forretningsbygg, kontorbygg
og produksjonsbygg

«Eldrebølgen» bidrar til
behovet for helsebygg
fremover

•

Entreprenører vil øke
risikopåslaget i kommende
kontrakter hvis prisøkning
vedvarer

Entreprenør ønsker mer
forutsigbarhet og muligheter
for prisjusteringer i kontraktene
som inngås

•

Risikoviljen hos
entreprenørene er p.t lav

•

Store offentlige aktører bør
koordinere prosjekter så man
unngår at mange prosjekter
utlyses samtidig – gjelder også
for Helse Sør-Østs portefølje

Konklusjon:
Fallende langsiktig markedstrend i
private næringsbygg frem til 2030

Konklusjon:
Estimert ca. 1 mill. kvm per år frem
til 2030, men med store årlige
variasjoner

•

Entreprenørene opplever
veldig stor usikkerhet i dagens
marked og mener byggherre
må ta sin del av risiko og
prisøkning

Byggherre bør ta med
ytterligere reguleringer for
prisøkning i framtidige
kontrakter - ut over standard
indeksregulering

4 Betydning for porteføljen
Det er historisk stor usikkerhet i utførendeleddet som igjen vil kunne påvirke interessen
i markedet for kommende prosjekter og deltagelse i konkurranser om entrepriser.
Forutsetninger for estimater og finansering utført før koronapandemien og krigen i
Ukraina kan være undervurderte.
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Sammenlikning av analyse med Helse Sør-Øst vedtatte
rammer i 2022-kr justert med sykehusindeksen:
Spesifikke prosjekter: 77,1 mrd. kr
110

115

109

Totalportefølje: 94,2 mrd. kr
107

Timing av når enkeltprosjekter skal igangsettes må vurderes i lys av rådende
markedsforhold og porteføljen som helhet.
Gjennomførningsformer og kontraktestrategier må hensynta markedssituasjonen, noe
som er spesielt avgjørende i større enkeltprosjekter.
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Det er etablert to analyser. På den ene siden for å se på effekten av LPS isolert sett
med dagens styringsrammer. På den andre siden for å identifisere et mulig utfallsrom
på totalkostnad for porteføljen basert på mottatt dokumentasjon og en uavhengig
vurdering gjort av Metier OEC og Prognosesenteret. Begge analysene er omfattet av
usikkerhet, hvor den uavhengige analysen har størst utfallsrom som vist av de
vertikale pilmarkørene.
▪ A1 Vedtatte rammer: Ser på effekten av LPS isolert sett hvor det tas utgangspunkt i
basisestimatet fra vedtakstidspunktet. Forventet tillegg baseres på %-vis påslag fra
vedtatt styringsramme. Sammenliknet med Helse Sør-Øst sitt underlag i 2022-kr
viser analysen fra scenario lav til høy, en totalkostnad som er ca. 0 - 2% høyere.
▪ A2 Uavhengig analyse: A1 suppleres med en uavhengig vurdering av behov for
forventet tillegg. Sammenliknet med Helse Sør-Øst sitt underlag i 2022-kr viser
analysen fra scenario lav til høy, en totalkostnad som er ca. 4 - 14% høyere.
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Figuren viser resultatene fra analysen sammenliknet med underlag fra Helse Sør-Øst justert til juli
2022-kr med sykehusindeksen. Kostnadsnivå er forventet kostnad/P50. Kun vist scenario basis,
men synliggjort intervall for lav til høyt scenario. Vist for spesifikke prosjekter og totalporteføljen –
og med både vedtatte rammer og med en uavhengig vurdering av behov forventede tillegg.
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Denne analysen har gitt kostnadsprognoser for både de spesifikke prosjektene og
totalporteføljen. Figuren viser et forventningsrettet kostnadsnivå (P50) for scenario
basis i både 2022-kr og løpende kr frem til 2030.

Nr.

Anbefalinger til Helse Sør-Øst

Tiltakstema

Prosjektfase

1

Det anbefales å videreutvikle en porteføljestyring i henhold til god praksis fra Axelos MoP®.

1 Porteføljestyring

Uavhengig

2

Det anbefales å gjøre regelmessige oppdateringer av gjeldende porteføljeanalyse for å oppdatere kunnskapen
om porteføljens markedseksponering og totalkostnad.

1 Porteføljestyring

Uavhengig

3

Det anbefales å innhente regelmessige kostnadsdata med forventningsrette prognoser fra siste kvantitative
usikkerhetsanalyser i prosjektene. Dette for å danne seg et mest mulig realistisk bilde av porteføljens gjeldende
totalprognose og sensitivitet til gjeldende styringsrammer.

1 Porteføljestyring

Uavhengig

4

Det anbefales å etablere prosjektindekser for prosjekter ved særskilte behov for å sikre økt forutsigbarhet.
Alternativet er å etablere en oppdatert virksomhetsindeks tilsvarende den som er benyttet i denne analysen.
Dette for å justere priskompensering til prosjektene i Helse Sør-Øst og innad i prosjektene mot entreprenør.

2 Markedseksponering

Uavhengig

5

Det anbefales å sette standardiserte krav til kostnadsestimeringsprosessene i prosjektene, spesielt i tidligfase, i
tråd med anbefalinger gitt i Veileder for Verdistyrt prosjektutvikling. Dette for å supplere Sykehusbyggs egne
retningslinjer. Herunder å innlemme estimeringsfunksjonen som en felles og helhetlig arbeidsprosess i
byggherreorganisasjonen, bruk av iterative prosesser, og aktiv bruk av kutt- og plussliste - spesielt i konseptfase
frem til B3-beslutning.

3 Kostnadsestimering
og reservestyring i
prosjektene

Konsept og
forprosjekt

6

Det anbefales å ta inn ytterligere reguleringer, utover reguleringen i NS-kontraktene, for prisøkning i framtidige
kontrakter.

4 Entreprenørmarkedet
- kostnadsnivå

Forprosjekt

7

Det anbefales å vurdere kontraktsmodeller som best mulig hensyntar risikofordeling mellom partene gitt dagens
markedsusikkerhet. Dette kan eksempelvis innebære modeller med samspillselementer som målpris. På
generelt grunnlag frarådes det å benytte fastprisformat.

4 Entreprenørmarkedet
- kontraktstrategi

Forprosjekt

8

Det anbefales å iverksette en overordnet porteføljestrategi for å unngå utlysning av for mange kontrakter innen
samme tidsperiode. Herunder koordinering med andre relevante offentlige byggherrer.

4 Entreprenørmarkedet
- porteføljestyring

Konsept og
forprosjekt
©Metier OEC

5 Tiltak og anbefalinger

15
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1 Dagens portefølje

16

Problemstilling

Gi en redegjørelse for Helse Sør-Øst sine byggprosjekter i ulike faser, samt fremdriftsplan med faseoverganger,
investeringsbeslutninger og kontraheringstidspunkter
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Dagens portefølje består av følgende spesifikke prosjekter

• Kreft- og somatikkbygg,
Kalnes (SØ)

Forprosjekt

Konseptfase
• Videreutvikling av Sykehuset Innlandet
HF (SI)
• Nytt kreft- og somatikkbygg (AHUS)
• Nytt akuttbygg Kristiansand (SS)
• Byggetrinn 3 (SUN)

▪
▪
▪
▪
▪

Nye Rikshospitalet etappe 1 (OUS)
Nye Aker etappe 1 (OUS)
Ny sikkerhetspsykiatri - etappe 1 + 2 (OUS)
Utbygging somatikk Skien (ST)
Samling av sykehusbasert psykisk helsevern
(AHUS)

Gjennomføringsfase
• Nytt sykehus i Drammen (VV)
• Nybygg psykisk helsevern Kristiansand
(SS)
• Protonsenter Radiumhospitalet (OUS)
• Klinikkbygg Radiumhospitalet (OUS)

©Metier OEC

Innramming

18

Byggportefølje frem til 2030
Spesifikke prosjekter: 77,1 mrd. kr

Spesifikke prosjekter:

Totalportefølje: 94,2 mrd. kr

Figuren viser kostnader fordelt på prosjektfasen prosjektene befinner seg i.

Påløpt: 6,1 mrd. kr per april 2022

74% av kostnadene er knyttet til prosjekter som ikke har startet
gjennomføringsfasen. Derav fortsatt stor påvirkningsmulighet på porteføljen.
Prosjektinnramming
2%

Konsept
19 %

Påløpte

Forprosjekt
53 %
©Metier OEC

Gjenstående

Gjennomføring
26 %

▪ Definisjon av spesifikke prosjekter og totalporteføljen, se forutsetninger side 8
▪ Kostnader fra HSØ justert til juli 2022-kr med sykehusindeksen
19

Spesifikke prosjekter på totalt 77,1 mrd. kr1 hvorav hovedtyngden før B4-beslutning

19,0

Påløpt 2
Gjenstående

19,5

11,9

10,9

3,8
0,4
Kreft- og
somatikkbygg,
Kalnes (SØ)

Byggetrinn
3 (SUN)

Innramming

B1

1,1

0,9

Nytt akuttbygg
Kristiansand
(SS)

Nytt kreft- og
somatikkbygg
(AHUS)

Videreutvikling
Samling av
av Sykehuset sykehusbasert
Innlandet HF
psykisk
(SI)
helsevern
(AHUS)

B3A

Utbygging
somatikk
Skien (ST)

1,8

1,5
Ny sikkerhetsNye Aker
psykiatri (OUS) etappe 1 (eks.
tomt) (OUS)

Nye
Rikshospitalet
(OUS)

Klinikkbygg
RAD (OUS)

Forprosjekt

Konseptfase

B2

1,2

B3

Protonsenter
RAD (OUS)

1,0
Nybygg psykisk Nytt sykehus i
helsevern
Drammen (VV)
Kristiansand
(SS)

Gjennomføringsfase
B4

1. HSØ-justert
2. Påløpt

til juli 2022-kr. O-IKT er fordelt på prosjektene
= produsert verdi. Forpliktet sum er betydelig høyere
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2,4

1,8

Byggportefølje av spesifikke prosjekter (77,1 mrd. kr1) frem til år 2030 er
dominert av fire særdeles store prosjekter
2 mrd. kr

14 mrd. kr

42 mrd. kr

19 mrd. kr

Figuresize
0

1
Samling av sykehusbasert
psykisk helsevern (AHUS)

2

Protonsenter RAD (OUS)

Nytt kreft- og somatikkbygg
(AHUS)

19

4
Klinikkbygg RAD
(OUS)

1
Nytt akuttbygg
Kristiansand (SS)

Nye Rikshospitalet (OUS)

1

1

Ny sikkerhetspsykiatri (OUS)

Nybygg psykisk helsevern
Kristiansand (SS)

1
Utbygging somatikk
Skien (ST)

Kreft- og somatikkbygg,
Kalnes (SØ)

19

Videreutvikling av
Sykehuset Innlandet
HF (SI)

0
Byggetrinn 3 (SUN)

Prosjektinnramming

12
Nytt sykehus i Drammen (VV)

Nye Aker etappe 1 (eks. tomt)
(OUS)

Konseptfase

Forprosjekt

Gjennomføringsfase
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11

2

2

1.

HSØ-justert til juli 2022-kr. O-IKT er
fordelt på prosjektene
21

Byggportefølje av spesifikke (77,1 mrd. kr1) og øvrige (17,1 mrd. kr) prosjekter frem til år 2030

2 mrd. kr

14 mrd. kr

42 mrd. kr

17 mrd. kr

19 mrd. kr

1
Samling av sykehusbasert
psykisk helsevern (AHUS)

2

2
Protonsenter RAD (OUS)

Nytt kreft- og somatikkbygg
(AHUS)

19

4
Klinikkbygg RAD
(OUS)

1
Nye Rikshospitalet (OUS)

1

1

Ny sikkerhetspsykiatri (OUS)

Nybygg psykisk helsevern
Kristiansand (SS)

1
Utbygging somatikk
Skien (ST)

11
2
Kreft- og somatikkbygg,
Kalnes (SØ)

0
Byggetrinn 3 (SUN)

Konseptfase

Øvrige bygningsmessige
inv. (eksisterende bygg)

12

19

Videreutvikling av
Sykehuset Innlandet
HF (SI)

Prosjektinnramming

15

2
Andre nybyggprosjekter

Nytt sykehus i Drammen (VV)
Nye Aker etappe 1 (eks. tomt)
(OUS)

Forprosjekt

Gjennomføringsfase

Øvrige prosjekter
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Nytt akuttbygg
Kristiansand (SS)

1.

HSØ-justert til juli 2022-kr. O-IKT er
fordelt på prosjektene
22

Finansielle leieavtaler - Kostnad og markedseksponering
Finansielle leieavtaler er omtalt under forutsetninger, og
er ikke medtatt i analysen, men har en betydelig kostnad
på 4,9 milliarder kroner og en markedseksponering Helse
Sør-Øst bør være bevisste på.
4,9

Storbylegevakten forventes ferdigstilt i 2023 og har en
lavt gjenstående markedseksponering.

▪

Livsvitenskapsbygget har store gjenstående arbeider
igjen og har en høy gjenstående
markedseksponering.

3,3

1,6

Livsvitenskapsbygget

Høy

Oslo storbylegevakt

Finansielle leieavtaler
Sum

Lav
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▪

Markedseksponering
23

Spesifikke prosjekter fordelt etter dagens prosjektfaser
77,1 mrd. kr

25

20

15

9,9

10

0

8,6
5,1

10,1

10,4

8,7
5,7

5,3

3,7

Påløpt per
31.12.2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

HSØ justert til juli 2022-kr. O-IKT er fordelt på prosjektene

Dagens porteføljestatus:
Prosjektinnramming

Konseptfase

Forprosjektfase

Gjennomføringsfase
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5

9,5

Akummulert
24

Totalportefølje fordelt etter dagens prosjektfaser
94,2 mrd. kr
25

20

15
12,1
10,6

11,6

11,6

12,1

10,6

10
7,9

6,4

0

Påløpt per
31.12.2021

2022

2023

2024

2025

2026

2028

2029

2030

HSØ justert til juli 2022-kr. O-IKT er fordelt på prosjektene

Dagens porteføljestatus:
Øvrige prosjekter

2027

Prosjektinnramming

Konseptfase

Forprosjektfase

Gjennomføringsfase
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5

6,2

5,1

Akummulert
25

Tidslinje – investeringsbeslutninger og kontraheringstidspunkt
Aktivitet

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Nybygg psykisk helsevern Kristiansand (SS)
Protonsenter RAD (OUS)
Klinikkbygg RAD (OUS)
Nytt sykehus i Drammen (VV)
Ny sikkerhetspsykiatri (OUS)
Utbygging somatikk Skien (ST)
Samling av sykehusbasert psykisk helsevern (AHUS)

Nye Aker etappe 1 (eks. tomt) (OUS)
Nye Rikshospitalet (OUS)
Byggetrinn 3 (SUN)

Nytt akuttbygg Kristiansand (SS)
Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF (SI)
Nytt kreft- og somatikkbygg (AHUS)

Prosjektinnramming

Konseptfase

Forprosjekt

Gjennomføring
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Kreft- og somatikkbygg, Kalnes (SØ)
Kontraheringsprosess
26
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2 Pris- og byggekostnadsutvikling

27

Problemstilling

Gi en redegjørelse for pris- og byggekostnadsutviklingen særskilt tilpasset sykehusprosjekter for periodene:
▪
▪
▪

2010 – 2020
2021 – 2022
2023 – 2030

Identifisere og beskrive konkrete risikoelementer og generelle drivere.

28

Innhold
Introduksjon
▪ Markedsmessig bakteppe per mai 2022
▪ Historiske referanser

▪ SSBs prisindekser
Usikkerhet i prognosene –scenarioer
Periodene

▪ 2010 – 2020
▪ 2020 – 2022
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▪ 2022 – 2030
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•

Siden begynnelsen av 2021 har entreprenører og byggherrer opplevd ekstraordinær sterk prisvekst på vareinnsats til bygg. Prisene på trelast doblet seg
i løpet av våren i fjor, mens armerings- og konstruksjonsstål steg 50-60%. Prisveksten i 2021 var i hovedsak forårsaket av ubalanser mellom tilbud og
etterspørsel som oppstod under pandemien. Byggeaktiviteten ble høyere enn ventet, samtidig som tilbudet ble begrenset av smitteverntiltak og
flaskehalser i internasjonale forsyningskjeder, men også av andre markedsspesifikke forhold.

•

Materialkostnadene flatet ut mot slutten av 2021, og ved inngangen til 2022 var det ventet at prisene på trelast ville gå ned. Stålprisene var også ventet å
falle. Lite vind vinteren 2021 og stenging av en rekke atomkraftverk, førte til økt bruk av kull og naturgass i kraftproduksjon. Gasslagrene ble tappet ned,
prisene på utslippskvoter økte og energiprisene steg til rekordhøye nivåer. Energi- og utslippsintensive industrivarer som sement og stål ble følgelig
dyrere å produsere. Det kom varsler om betydelige prisøkninger for betong ved årsskiftet, grunnet økte sementpriser og transportkostnader.

•

Krigen i Ukraina forverret situasjonen på tilbudssiden ytterligere. Energiprisene ble enda høyere, og usikkerheten i markeder hvor Russland,
Hviterussland og Ukraina er store aktører, har tiltatt. De tre landene står blant annet for produksjonen av rundt 1/3 av EUs import av såkalte lange
stålprodukter, som armering. Eksportstans som følge av sanksjoner og krigshandlinger fører isolert sett til et bortfall av ca. 10 % av det samlede tilbudet
av lange stålprodukter i EU. Prisene på armeringsstål steg med 25 % i mars, ifølge SSBs materialprisindeks, og prisene er varslet å stige enda mer.
Russland er også en betydelig aktør innen blant annet tømmer og metaller. EUs planer om å redusere sin avhengighet av russisk olje og gass vil føre til
at energiprisene forblir høyere lenger enn tidligere ventet – tilgangen på energi i Europa kan bli anstrengt.

•

Fraktratene fra Kina ligger fortsatt på høye nivåer, og nye runder med kraftige smitteverntiltak i flere kinesiske byer kan skape trøbbel i internasjonale
forsyningskjeder også i år. Selv om produksjonskostnadene for en del byggevarer har økt, skyldes trolig deler av prisveksten frykt for å ikke få tak i
materialer blant entreprenører og byggherrer i prosjekter som allerede er i gang eller skal igangsettes i nær framtid. Byggekostnadene er nå å bli så høye
at flere prosjekter antakelig vil utsettes. Samtidig vil økende renter i mange land føre til lavere byggeinvesteringer. Dette vil etter hvert gi bedre balanse i
faktormarkedene for bygg og anlegg. Hvor lenge prisene vil forbli høye, vil også avhenge av varigheten på krigen og handelssanksjonene.

•

Dagens prisnivåer på byggematerialer ligger godt over det vi forventer på lang sikt. Økt proteksjonisme og strengere tiltak mot klimagassutslipp kan
imidlertid føre til at prisnivåene reelt sett stabiliserer seg på et høyere nivå enn før pandemien.
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Det markedsmessige bakteppet pr. mai 2022
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Det markedsmessige bakteppet pr. mai 2022
Vi har tilbakelagt to år med særskilt høy prisvekst, med en etterfølgende skjerpet sikkerhetssituasjonen i Europa og Verden, i tillegg til energikrise og
inflasjon.
Under vises et eksempel på utviklingen ved metallindeksen i London – i et langt og kort perspektiv, samt prisindeksen til Norsk Stål som viser prisutvikling i
det norske markedet pr. mai 2022:

Norsk Ståls prisindeks
(indeks 100 jan. 2010)
450
400
350
300
250
200
150

Armeringsnett

Kobber

apr.22

mai.22
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Aluminium

mar.22

jan.22

Aremering kamstål

feb.22

des.21

nov.21

okt.21

sep.21

jul.21

aug.21

jun.21

apr.21

mai.21

feb.21

mar.21

jan.21

100
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Noen historiske referanser

Perioden 1985-88
Mye av veksten i byggekostnadene i siste del av 1980-tallet var også et resultat av generell
sterk lønns- og prisvekst – som igjen var en funksjon av god vekst i økonomien. Men
aktivitetsveksten og prisveksten i byggenæringen i denne perioden var likevel ekstraordinær.
Det skyltes i hovedsak at restriksjonene i kredittilførselen fra finansinstitusjonene etter hvert
ble opphevet fram mot midten av tiåret, og mange års underinvesteringer i næringsbygg ble
avløst av forrige århundres voldsomste byggeboom. Den gradvise uthulingen og etter hvert
opphevingen av prisreguleringen på borettslagsboliger bidro også til at byggeboomen ikke
bare gjaldt private næringsbygg. Mange husholdninger ble nærmest over natten flere hundre
tusen kroner rikere. Det var stor forskjell på den prisregulerte verdien av boligen deres og
markedsverdien. Dermed økte også boligetterspørselen og boligbyggingen, og mange
byggebedrifter fylte opp ordrebøkene sine uten å ta særlig hensyn til produksjonskapasiteten.
Den ble etter hvert sprengt, og mange bedrifter klarte ikke å fullføre kontraktene sine med den
arbeidsstokken de rådde over. Dermed måtte de prøve å rekruttere folk fra andre
byggebedrifter, eller fra andre mer eller mindre beslektede næringer. Det siste førte til lavere
produktivitet og dermed høyere kostnader. Det hele fikk en brå slutt etter hvert som
sentralmyndighetene måtte stramme inn på statsfinansene pga. oljeprisfall i 1986, og fordi
høye renter i Europa smittet over på rentenivået i Norge. I 1989 falt nasjonalregnskapets
prisindeks for investeringer i næringsbygg med 1,6 %, etter en vekst på vel 9 % året før.
Generelt var altså veksten i byggekostnadene i perioden 1985-88 trigget av gode tider som ble
forsterket av opphevelse av kredittrestriksjoner og prisreguleringer.

Årene før finanskrisen i 2008-09
De siste årene før finanskrisen var preget av svært gode tider etter den moderate
konjunkturnedgangen i 2002-03. Kina trådet inn på verdensmarkedet, og
oversømmet oss med billige importvarer. Dette sørget for lav vekst i det generelle
prisnivået målt ved konsumprisindeksen, selv om lønnsveksten var tiltakende.
Husholdningenes kjøpekraft steg sterkt. Via arbeidsinnvandring var også
befolkningsveksten i ferd med å ta seg kraftig opp. Dette førte til en boom i
igangsettingen av private næringsbygg som kunne sammenliknes med «jappetida».
Målt i gulvareal ble igangsettingen av private næringsbygg fordoblet fra 2004 til
2008. Også boligbyggingen økte. Dette slo naturlig nok ut i tiltakende vekst i
byggekostnadene. Det var altså høykonjunktur og byggeboom som sørget de økte
byggekostnadene i årene før finanskrisen. Denne krisen gjorde kort prosess på
stigningen i byggekostnadene.
Etter finanskrisen
I tiårsperioden 2010-2020 var det ingen langvarige perioder med høy- eller
lavkonjunktur. Selv «oljekrisa» i 2014-15 ble fort ordnet opp i. Arbeidsinnvandringen
avtok også, og bidro til moderate byggekonjunkturer. Dermed steg og
byggekostnadene moderat. Den neste veksten i byggekostnadene, den vi er inne i
nå skyldes som kjent internasjonale forhold som har begrenset importen av
byggematerialer og dessuten sendt de generelle fraktomkostningene i været.
Byggeaktiviteten er i nærheten av normalnivå
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Begynnelsen av 1980-tallet
Den første perioden med sterk byggekostnadsvekst, fra første del av 1980-tallet, var i
hovedsak et resultat av lønns- og prisstoppen i 1979. Lønns- og prisstoppen ble innført i et
forsøk på å få tatt knekken på den voldsomme veksten i priser og lønninger gjennom
mesteparten av 1970-tallet. Det lyktes ikke, for da lønns- og prisstoppen ble opphevet i 1980
var det som å ta lokket av en trykkoker. I et par-tre år steg lønninger og priser minst like sterkt
som før prisstoppen. Veksten i byggekostnadene var altså bare en konsekvens av generelt
sterk prisvekst i samfunnet, og ikke
spesielle forhold i byggenæringen.

Noen historiske referanser
BKI-Boligblokk %-endring år/år 1978 - 2021
14,0

11,7

12,0

10,0

9,6

8,0

6,2

6,2

6,0
4,0
2,0
0,0

1986-88

Markedsnormalitet

07-08

Markedsnormalitet

2021-
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1980-82

Dyrere materialer er for øyeblikket den sentrale driveren
til kostnadsveksten
Utvikling SSB Boligblokk (BKI)
Rullerende 12 mnd. vekst (%)
20

Fra 2020 og fram til i dag har bygg – og anleggsnæringen opplevd en
ekstraordinær kostnadsvekst som det i moderne tid mangler få tilsvarende
eksempler på.

19,0 %
18
16

Råvarer som stål, betong/betongelementer, kobber, plast, trelast og andre
byggevarer har økt betydelig i pris og er fortsatt på historisk høye nivåer.

12
10

7,7 %
8
6

4
2
0

Bustadblokk i alt

Bustadblokk i alt, materialar
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Den offisielle indeksen som benyttes i de fleste byggeprosjekter (SSBs BKI
for boligblokk) vist på høyre side, illustrerer med all tydelighet dette bildet og
viser samtidig at det er prisutviklingen på materialer som er hovedårsaken til
den sterke prisveksten.

14

2017M01
2017M03
2017M05
2017M07
2017M09
2017M11
2018M01
2018M03
2018M05
2018M07
2018M09
2018M11
2019M01
2019M03
2019M05
2019M07
2019M09
2019M11
2020M01
2020M03
2020M05
2020M07
2020M09
2020M11
2021M01
2021M03
2021M05
2021M07
2021M09
2021M11
2022M01
2022M03

Årsakene til denne veksten er noe sammensatte , men det er åpenbart at
den globale Covid-19 pandemien etterfulgt av krigen i Ukraina kan tilskrives
mange av de direkte og indirekte årsakene.

Om SSBs prisindekser

•

Viktig å være bevisste på at indeksene som benyttes er inputindekser som
ikke representerer det samme som byggherrekostnader.

•

Vektingsgrunnlaget i aktuelle indekser fanger ikke nødvendigvis opp
prosjektets
egenart.
Vesentlige
kostnadsdrivere
kan
være
undervektet/overvektet i benyttede indekser.

•

Det kan forekomme tidsforsinkelser i datafangsten fra SSB knyttet til raske
og markante prisendringer i markedet.

•

Tema som eksempelvis produktivitet, fortjenestemarginer, skader/feil og
utbedringer må inkluderes. I denne analysen forutsettes det at slike
kostnader til dels er hensyntatt i gjeldende erfaringsbaserte basisestimater.

•

I tillegg er øvrige forventede tillegg lagt til – både fra prosjektenes siste
usikkerhetsanalyser fra vedtak om styringsrammer, samt i en egen
uavhengig og oppdatert vurdering fra Metier OEC og Prognosesenteret,
beskrevet på neste side.

©Metier OEC

Prisindekser som brukes for å beskrive prisutviklingen i bygg- og
anleggsvirksomheten kan deles inn i tre hovedtyper: input prisindekser, output
prisindekser og salgsprisindekser. Input prisindekser, byggekostnadsindeksene,
måler prisutviklingen på innsatsfaktorene i bygge- og anleggsproduksjonen, slik
som arbeidskraft, materialer, transport og maskiner. Kostnadsendringene for
innsatsfaktorene beregnes separat og vektes sammen til en indeks.
Vektgrunnlaget baserer seg på representative byggeprosjekter og revideres
med jevne mellomrom for å fange opp endringer i byggeskikk og byggemetoder.
Denne typen indekser mangler viktige elementer som påvirker output-prisen,
nemlig
produktivitetsendringer
og
endringer
i
entreprenørens
fortjenestemarginer.

Sid
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Uavhengig vurdering av behov for forventede tillegg

Indeksene som er grunnlaget for LPS-påslaget i denne analysen, og usikkerheten LPS
adressert gjennom scenario lav til høy omhandler kun kostnadene inn til entreprenør og
representerer derfor ikke de totale byggherrekostnadene.

Den uavhengige vurderingen av behovet for forventet tillegg baseres på:
▪

Tidspunkt for usikkerhetsanalysen som etablerte gjeldende styringsramme, herunder
påslag for forventede tillegg.

▪

Prosjektets status ved etablering av styringsramme sammenliknet med prosjektets
faktiske status knyttet til kjente omfangsøkninger, prosjektutvikling eller oppdaterte
prognoser. For Nytt Sykehus Drammen (NSD) er det heller benyttet prosjektets
oppdaterte prognose per mars 2022 med et nøkternt påslag for forventet tillegg, enn å
legge til et større forventet tillegg på opprinnelige basisestimat for å nå gjeldende
prognose for forventet kostnad.

▪

Metier OEC sine egne erfaringer med kostnadsutvikling i store bygg- og
anleggsprosjekter, samt nylige intervjuer med entreprenørmarkedet

▪

Erfaringer fra studier som NTNU Concept rapport 59 og erfaringer fra andre større
offentlige byggherrer i Norge

▪

AACE RP 56R-08: Cost Estimate Classification System – As Applied in Engineering,
Procurement, and Construction for the Building and General Construction Industries

Forventede tillegg til basisestimat opp til forventet kostnad skal derfor adressere
eksempelvis usikkerhet knyttet til:
▪

Markedssituasjonen: Risikopåslag fra entreprenør og grad av konkurranse om
utlyste kontrakter.

▪

Eierstyring, rammebetingelser og nye/endrede krav fra eier og offentlige instanser

▪

Prosjektledelse og gjennomføringsevne til byggherre og entreprenør

▪

Prosjekteringsunderlag og omfangsutvikling

Da formålet med denne analysen er i hovedsak å se på effekten av LPS isolert sett, er
det ikke forelagt oppdaterte prognoser på forventede kostnader fra prosjektene (utover
for Nytt sykehus Drammen). Derfor som en uavhengig vurdering, utover prosjektenes
gjeldende vedtatte styringsrammer, er det etablert et eget datasett med oppdaterte
forventede tillegg per prosjekt for å gi en prognose på antatt totalkostnad for porteføljen.
Det er benyttet ulike påslagsfaktorer per fase som forutsetter en økt prosjektmodning og
relativt lavere behov for forventet tillegg etter hvert som prosjektet defineres. I tillegg er
det etablert et påslagsintervall fra lavt til høyt scenario for å hensynta usikkerheten i
vurderingene. Ved behov er disse sjablongmessige vurderingene supplert individuelle
vurderinger per prosjekt.

Prosjektfase

Lav

Basis

Høy

Innramming

20 %

25 %

30 %

Konsept

15 %

20 %

25 %

Forprosjekt

10 %

15 %

20 %

Gjennomføring

8%

10 %

12 %
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For å gi en realistisk prognose og usikkerhetsvurdering av porteføljens totale kostnad er
det avgjørende å benytte oppdaterte prognoser på forventet kostnad fra prosjektene
basert på kvantitative usikkerhetsanalyser.
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Usikkerhet i prognosene – bruk av scenarioer
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Basis-scenariet for analysekonklusjonene

• Det forutsettes en avtakende, men god vekst i norsk økonomi framover. Arbeidsmarkedet blir
stramt, lønnsveksten høy og høy inflasjon,. Dette resulterer i et økende rentenivå i starten av
prognoseperioden. Ubalanser og flaskehalser i internasjonal handel, som oppstod under
pandemien, avtar gradvis i styrke, men påvirker prisene i starten av perioden.
• Aktiviteten i byggemarkedet forventes å avta noe fra dagens høye nivå som et resultat av det
høye prisnivået. En del prosjekter i både bolig – og næringsmarkedet – i både offentlig og
privat sektor, vil usettes og nedskaleres pga. den rådende markedssituasjonen.
• Kvoteprisene i EUs kvotesystem steg kraftig i 2021. Svekket tilgang på gass og økt bruk av
kull i europeisk kraftproduksjon bidro til dette. Prisene på skrapjern i euroområdet har falt fra
toppen i fjor sommer, men ligger fortsatt rundt 30 % over nivåene i 2019. I tillegg er prisene på
innsatsfaktorer i produksjon og omsmelting av stål, som elektrisitet, gass og koks, for tiden
svært høye. Dette bidrar til å holde stålprisene oppe. Dyre utslippskvoter og høye stålpriser
kan fremskynde investeringer i mer klimavennlig stålproduksjon, men samtidig øke
kapitalkostnadene.
• Prisene på sentrale innsatsfaktorer som stål og betong vil fortsette å øke også i 2022 sett
under ett, men prisene på stål ventes å falle i andre halvdel av 2022.
• Krigen i Ukraina er med på å skape stor usikkerhet om fremtidig utvikling i markedene. Deler
av norsk økonomi nyter godt av rekordhøye inntekter fra olje- og gasseksport, men den høye
inflasjonstakten vil møtes med hyppige renteøkninger både hjemme og ute. En forverring i
tilgangen på energi kan sende Europa inn i resesjon. I vårt basis-scenario forutsettes det en
nedskalering av konflikten i løpet av 2022, men at ettervirkningene på byggekostnadene vil
vare ved også i 2023, før markedene kommer i bedre balanse i 2024. Prisindeksen for
porteføljen vil ikke falle målt som årlig endring i prognoseperioden i basis-scenariet, men vil
ligge under trend i 2023 og 2024, for deretter å bevege seg opp mot en trendvekst på ca.
2,5 % fra 2025 og fram mot 2030.

Basis-scenariet byggekostnader %-endring år/år
7%
6%

6,5 % 6,6 % 6,7 %
6,2 %

5%
4%
3%

2%
0,9 %
0,6 %

1%
0%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Sykehusindeks

Porteføljeindeks basis

Basis-scenariet byggekostnader. 12-mnd.-vekst pr. des, %
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4,3 %
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0,8 %
0,15%
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Grunnlaget for å utarbeide LPS-prognoser for Helse Sør-Øst, er som tidligere beskrevet å
utarbeide prognoser for hovedgruppene for innsatsfaktorer (fordelt på ulike arbeidstyper og
materialtyper). Under oppsummerer vi grunnlaget for basis-scenariet:
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Lav- og høyscenariet for analysekonklusjonene
Under oppsummeres grunnlaget for lav- og høyscenariet. For ordens skyld presises det at i
«lav» og «høy» i denne sammenhengen relateres til en lavere og høyere LPS-prognose basert
på gitte forutsetninger. For samtlige tre scenarier gjelder dog følgende forsetninger:
Det forutsettes en avtakende, men god vekst i norsk økonomi framover. Arbeidsmarkedet blir
stramt, lønnsveksten høy og høy inflasjon. Dette resulterer i et økende rentenivå i starten av
prognoseperioden. Ubalanser og flaskehalser i internasjonal handel, som oppstod under
pandemien, avtar gradvis i styrke, men påvirker prisene i starten av perioden. Videre forutsettes
det i alle tre scenarier at aktiviteten i byggemarkedet samlet sett holder seg omtrent ved dagens
nivå – nybyggingsaktiviteten vil falle, mens aktiviteten innen ROT og anlegg, øker.
Scenariet om høyere prisvekst enn forventet scenario bygger på følgende forutsetninger
• Ringvirkningene fra krigen i Ukraina til faktormarkedene for bygg vil vedvare fram mot høsten
2023. Det legges nødvendigvis ikke til grunn at krigshandlinger har opphørt, men at balansen
mellom tilbud og etterspørsel etter hvert havner i balanse. Etter korreksjonen ventes det at
byggekostnadene vil vokse med en trendvekst på 2,7 %, men at varigheten på perioden med
prisøkning og korreksjon blir 12-15 måneder lenger enn i basis-scenariet. Prisveksten i 2022
blir høyere enn i 2021.
•

Prisene på sentrale innsatsfaktorer som stål og betong vil fortsette å øke mer i 2022 enn i
2021, og en korreksjon vil inntreffe først våren 2024.

Lav/høy byggekostnader %-endring år/år
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•

Prisene på de sentrale innsatsfaktorene som stål og betong vil å begynne falle høsten 2022,
men kommer ikke ned til nivåene de var ved før 2020.
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Scenariet med lavere prisvekst enn forventet scenario bygger på følgende forutsetninger
• Ringvirkningene fra krigen i Ukraina til faktormarkedene for bygg vil avta i løpet av senhøsten
2022. Grunnforutsetningen i dette scenariet er at markedsnormalitet inntreffer vesentlige
raskere enn i basis- og høy-scenario, og at ettervirkningene blir mildere. Prisveksten i 2022
avtar fra 2021, og korreksjonen sørger for nedgang både i 2023 år/år og 12 mnd. vekst pr.
des. Trendvekst fra 2025 og ut prognoseperioden er på ca. 2,3 %.

LPS-usikkerhet: Forutsetninger for ulike scenario

▪ For å beskrive usikkerheten på input-prisnivå for LPS, er det etablert tre scenarier (lav, basis og høy). Indeksjustering av periodiserte
kostnader per kostnadspost/kapittel i prosjektene gjøres kun på basiskalkylenivå. Usikkerhet utover LPS er hensyntatt i forventet tillegg.

▪ De tre scenariene har fem variable med ulike forutsetninger, beskrevet i tabellen.

Hovedscenario

Høyscenario

Lavscenario

Konstruksjonsmaterialer

18-33 % gradvis nedgang for stål og trelast fra
2022H2 til 2024

Øvrige materialer
Plast, trevarer, stålvarer, kobber mv.

Korrigerer ned mot 5-12 % over gammelt trendnivå Korrigerer ned mot 8-15 % over gammelt
fra 2022H2 til 2024
trendnivå fra 2022H2 til 2024

Korrigerer raskt ned mot 2-3 % over gammelt trendnivå ila.
2022 og 2023H1

Materialer i alt

Underliggende trendvekst på 2,5 % pr. år.

Underliggende trendvekst på 2,8 % pr. år.

Underliggende trendvekst på 2 % pr. år.

KPI

SSBs prognose fram til 2025, deretter 2 % pr. år

SSBs prognose +20%, deretter 2,8 % pr. år

SSBs prognose -20%, deretter 1,8 % pr. år

Arbeid/annet

3 % pr. år i 2022-2024, deretter 2,5-2,8 %

3,5 % pr. år i 2022-2024, deretter 2,8-3 %

2,7 % pr. år i 2022-2024, deretter 2,5 %

Arbeidskraft, maskiner, transport

16-31 % nedgang for stål og trelast ila. 2024

24-35 % nedgang for stål og trelast ila. 2022H2
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Variabel
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Periodene

41

Byggekostnadsutviklingen særskilt tilpasset sykehusprosjekter

På de tre neste sidene presenterer vi årlige endringer i byggekostnader i perioden fra 2010 til 2030. Framstillingen er basert på en indeks
som er konstruert særskilt for denne analysen med utgangspunkt i erfaringstall fra sykehusprosjekter i Helse Sør-Øst sin portefølje. Den
metodiske grunnlaget for oppbyggingen av denne indeksen er beskrevet nærmere i vedlegg. Denne indeksen er i det påfølgende benevnt
«porteføljeindeks».

Boligblokk i alt
Bygg:
Ikke-produsert andel av
styringsramme eks. utstyr

54 %

Rørleggerarbeid i alt

Elektrikerarbeid i alt

24 %

22%
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Videre har vi også sammenstilt utviklingen med den indeksen som Helse Sør-Øst benytter for finansiell justering av sine prosjekter – og
redegjort under kapittel 5. Dette er en vektet SSB BKI som vist i tabellen under. Denne indeksen er i det påfølgende benevnt
«sykehusindeks»

Perioden 2010 - 2020
Utvikling perioden 2010-2020 - endring år/år, %
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2011

Perioden 2021 – 2022
Utvikling perioden 2020-2022
%-endring år/år
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0,0 %
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Perioden 2023 – 2030
Utvikling perioden 2023-2030 - endring år/år, %
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2023
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Statsbudsjettets deflator vs. sykehusindeks og porteføljeindeks fra 2015

År

Statsbudsjettdeflator

Sykehusindeks

Portefølje basis

2015

100,0

100,0

100,0

2016

102,7

103,0

102,6
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130

2019

111,4
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112,3

2020

114,8

116,7
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2021

117,8

123,9
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2022

121,0

132,1

130,8

Statsbudsjettdeflator, sykeshusindeks og
porteføljeindeks, Indeks 100=2015
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9,2 %

105
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3 Entreprenørmarkedet

47

Problemstilling

Gi en redegjørelse av entreprenørmarkedets respons på dagens markedssituasjon og hvordan dette kan påvirke
Helse Sør-Øst sin utforming av kontraktstrategier.

48
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Dagens marked for private og offentlige bygg

49

Fallende langsiktig markedstrend i private
næringsbygg

Igangsatt areal til private næringsbygg
3 000

Anslagene for perioden 2025-2031 tar utgangspunkt i en observert langsiktig
sammenheng mellom endringer i fastlands-BNP og endringer i samlet igangsatt areal
til private næringsbygg. Figuren viser observert igangsatt areal til private næringsbygg
siden 2010, Prognosesenterets prognoser for 2022-2024, og estimerte gjennomsnitter
for årene 2025 - 2027 og 2028 - 2031.
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Selv før det negative sjokket fra koronapandemien traff markedet, har igangsettingen
vært avtagende for private næringsbygg. Lavere befolkningsvekst fører også til lavere
vekst i det private forbruket, og økt netthandel reduserer behovet for nye
forretningsbygg. Arealeffektivisering og lavere sysselsettingsvekst reduserer behovet
for nye kontorbygg og produksjonsbygg. Evt. økt etterspørsel etter logistikkbygg og
mulig positiv effekt på lagerbyggbehovet fra økt netthandel kompenserer ikke helt for
nedgang som følge av årsakene nevnt over.

2 500

1000 kvm

Prognosesenterets prognoser for Norge for 2022 viser 9 % nedgang i igangsatt areal
for private næringsbygg, til 2,4 mill. kvm. i 2022. Det ligger an til en nedgang også i
2023 og 2024, på 4 og 3 %. Nedgangen kommer imidlertid fra et høyt nivå, i 2021 ble
det satt i gang over 2,6 mill. kvm., det høyeste nivået siden 2011. Noe skyldes nok
gjeninnhenting av utsatte prosjekter fra 2020, da covid-19 trusselen preget
investeringsviljen.
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Stabilitet i markedet for offentlige bygg

Framtidig behov for undervisningsbygg er f.eks. estimert ved hjelpe av SSBs
befolkningsframskrivinger og utviklingen for ulike aldersgrupper, samt historiske data
for tilstrømming til ulike utdanningsinstitusjoner. Behovet for helsebygg er dels basert
på befolkningsframskrivinger (jf. «eldrebølgen») og dels på resonnementer rundt
politiske prioriteringer samt informasjon om større prosjekter som har planlagt
byggestart etter 2024. Estimater for kategorien «andre bygg» er til dels basert på
framskriving av historisk utvikling.
Summen av estimert byggebehov for undervisningsbygg, helsebygg og «andre bygg»
for perioden 2025-31 er vist i figuren til høyre , sammen med prognosene for 2022-24
og statistikk fra 2010. Det er tatt høyde for at deler av eksisterende bygningsmasse
rives eller går ut av opprinnelig bruk, og at denne avgangen må erstattes med
nybygging. Estimatene for periodene 2025-27 og 2028-31 viser om lag samme nivå,
rundt 1 mill. kvm pr år fram mot 2031, og i grafen blir dermed hele estimeringsperioden
representert med en rett linje. I praksis vil det kunne være store årlige variasjoner rundt
dette gjennomsnittet.
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Samlet igangsetting av offentlige bygg i Norge har variert rundt et nivå på 1 mill. kvm
siden 2014. Nivået var høyest i 2019, med 1,22 mill. kvm. og lavest i 2017 med
882.000 kvm. Nivået i 2021 var 900.000 kvm. Prognosene viser om lag samme nivåer i
2022 og 2023 som i 2021, før sykehusene i Oslo og andre store prosjekter sørger for
økning til 1,25 mill. kvm i 2024.

Igangsatt areal til offentlige bygg

1000 kvm

Offentlige bygg kan deles inn i undervisningsbygg, helsebygg og «andre bygg». Den
siste kategorien er en heterogen sektor som består av alt som ikke får plass i de to
første kategoriene. Her havner bl.a. idrettsbygg, kulturbygg, fengsler, kirkebygg og
yrkesbyggarealer i boligbygg.
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Entreprenørenes respons på situasjonen

52

▪

Entreprenørene opplever stor usikkerhet i dagens marked og mener byggherre må ta sin del av
risikoen og prisøkningene.

▪

Bestemmelser knyttet til kompensasjon for prisvekst i mange av dagens kontrakter er betydelig lavere
enn den veksten entreprenørene opplever. Entreprenørene uttrykker særlig at indeksen «BKIboligblokk» ikke gjenspeiler den reelle prisveksten entreprenøren opplever, særskilt på stål og betong.

▪

Samtidig oppleves et mye større risikopåslag fra underleverandørene.

▪

Flere entreprisekontrakter har for øyeblikket et kritisk kostnadsnivå, og potensialet for tap er større enn
de har opplevd tidligere. Enkelte mener det kan føre til konkurser hvis ikke byggherre bærer større del
av kostnadsveksten.

▪

Entreprenørene ønsker at priser reguleres oftere – gjerne kvartalsvis.

▪

Dersom byggherre velger å gå ut i markedet i dag må man være villig til å ta mer av risikoen i
kontraktene enn vanlig. Alternativet er å vente med kunngjøringer til markedet blir mer stabilt.

▪

En entreprenør mener en god løsning kan være å etablere kontraktbestemmelser hvor det komponeres
særskilte indekser for den enkelte kontrakt.

▪

En annen entreprenør mener at byggherren også må være villig til å ta en større del av den risikoen
som ikke innebærer prisøkning. Et eksempel er risiko ved grunnforhold.

©Metier OEC

Tilbakemeldinger fra entreprenører på kostnadsnivå:

Kilde: Samtaler med entreprenører Q2-2022
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▪

På bakgrunn av markedsusikkerheten er konkurranseprosesser med totalentreprise med fastpris
frarådet i dagens marked.

▪

Byggherre må ha et mer bevisst forhold til risikodeling og mekanismer for prisjusteringer av
kontrakter.

▪

Et alternativ er å bruke utførelsesentrepriser fremfor totalentrepriser. Fra et byggherreperspektiv er
det imidlertid ikke nødvendigvis optimalt å benytte utførelsesentrepriser der totalentrepriser normalt
sett er mest hensiktsmessig (tetter oppfølging, flere grensesnitt, større byggherreorganisasjon mv.).

▪

Det kan derfor være mer hensiktsmessig å benytte modeller med totalentreprise med et annet
kompensasjonsformat enn fastpris. Dette gir bedre forutsigbarhet og muligheter for risikofordeling.
Et eksempel her er totalentrepriser med samspill og/eller kontrakter med målpris.

▪

Det er da viktig at byggherren har tilstrekkelig med kompetanse og kapasitet til å håndtere de ulike
gjennomføringsmodellene. Særlig kan dette gjelde prosjekter med utfordrende grensesnitt og/eller
prosjekter med målpris og spesielle fordelingsnøkler.

▪

Entreprenørene presiserer at ikke alle forespørsler og aktivitet stopper opp, men at de ønsker
andre former for avtaler og konkurranser.

▪

Forutsigbarhet i kontraktene er det viktigste for entreprenørene.

©Metier OEC

Tilbakemeldinger fra entreprenør på kontraktstrategi (1)

Kilde: Samtaler med entreprenører Q2-2022
54

▪

Tilbakemeldinger fra entreprenørene tyder på at man kan forvente god konkurranse på kontrakter
opp til 1 milliard kroner. Over dette kan det bli mer utfordrende å få god konkurranse*

▪

Det er ønskelig med kontrakter som tar for seg hele bygg, og hvor det er tydelig og enkle
grensesnitt*

▪

Totalentreprise med samspill og tidliginvolvering er spesielt attraktivt for de store norske
entreprenørene – de ønsker å være med å påvirke prosjektene tidlig.*

▪

For å ikke begrense konkurransen bør prosjektene la tilbyderne slippe å forplikte seg til tekniske
underleverandører i konkurransene.

▪

Store offentlige aktører bør koordinere prosjekter så man unngår at mange prosjekter utlyses
samtidig – dette gjelder også for Helse Sør-Østs portefølje. Det vil blant annet skape lavere
konkurranse på utlysningene, mindre tilgjengelig kompetanse og større press på entreprenørene.

▪

Risikoviljen hos entreprenørene er per mai 2022 svært lav og dette må hensyntas med attraktive
kontrakt- og gjennomføringsmodeller.

* Samtaler gjennomført før krigen i Ukraina, men det antas at
disse holdningene fortsatt er aktuell

©Metier OEC

Tilbakemeldinger fra entreprenør på kontraktstrategi (2)

Kilde: Samtaler med flere store entreprenørselskaper Q42021 og ytterligere samtaler Q2-2022
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▪

NS-kontraktene reguleres for LPS etter NS3405* – dvs. alminnelig indeksregulering

▪

På bakgrunn av markedsituasjonen vil en kunne se betydelig økte kostnader utover det som ligger
inne i denne reguleringen

▪

Det finnes heller ingen ytterligere reguleringer i NS-kontraktene egnet til å håndtere prisøkningen

▪

Bransjeforeninger anbefaler at aktører i byggebransjen tar inn egne reguleringer i nye kontrakter som
hensyntar situasjonen

▪

Dersom kontraktene ikke reflekterer den nåværende situasjonen, vil det bare være ved bristende
forutsetninger at tap kan dekkes slik kontraktene er bygget opp per i dag. Dette kan være utfordrende
og tidkrevende juridisk.

▪

Det er derfor å anbefale å regulere prisregulering før kontrakten inngås

▪

Entreprenører kan i fremtiden komme til å ta inn forbehold om prisstigning allerede i tilbudet

▪

Tiltak: Helse Sør-Øst bør ta med ytterligere reguleringer for prisøkning i framtidige kontrakter - utover
dagens regulering i NS-kontraktene

*NS 3405 Bestemmelser om regulering av kontraktssum
for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger,
priser, sosiale utgifter m.v.

©Metier OEC

Reguleringen i NS-kontraktene er ikke egnet til å
håndtere prisøkningen

Kilde: Codex og Glittertind advokatbyrå april 2022
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Oppsummert
Entreprenørmarkedet

Entreprenørerens respons på situasjonen

Private næringsbygg

Offentlige bygg

Pris- og kostnadsøkning

Kontraktstrategi

•

Prognose på 9 % nedgang i
igangsatt areal for 2022

•

Igangsatt ca. 1 mill. kvm per år
siden 2014

•

•

Konkurranser med fastpris
frarådes i dagens marked

•

Høyeste nivå på 10 år i 2021
på 2,6 mill. kvm. igangsatt

•

Samme prognoser for 2022 og
2023

•

•

Nedgang også predikert i
2023 og 2024 på hhv. 4 og 3
%

•

Økning på 25 % i 2024, til 1,25
mill. kvm. blant annet pga.
sykehusene i Oslo

•

Ser betydelig økte kostnader
utover det som reguleres i NSkontrakter og BKI-boligblokk

Byggherre bør se på
muligheter for å gå over til
utførelsesentrepriser eller
totalentrepriser med annet
kompensasjonsformat – der
det er hensiktsmessig.

•

Økt etterspørsel:
Logistikkbygg, lagerbygg

•

•

Ser ekstreme risikopåslag fra
underentreprenører

•

•

Lavere etterspørsel:
Forretningsbygg, kontorbygg
og produksjonsbygg

«Eldrebølgen» bidrar til
behovet for helsebygg
fremover

•

Entreprenører vil øke
risikopåslaget i kommende
kontrakter hvis prisøkning
vedvarer

Entreprenør ønsker mer
forutsigbarhet og muligheter
for prisjusteringer i kontraktene
som inngås

•

Risikoviljen hos
entreprenørene er p.t lav

•

Store offentlige aktører bør
koordinere prosjekter så man
unngår at mange prosjekter
utlyses samtidig – gjelder også
for Helse Sør-Østs portefølje

Konklusjon:
Fallende langsiktig markedstrend i
private næringsbygg frem til 2030

Konklusjon:
Estimert ca. 1 mill. kvm per år frem
til 2030, men med store årlige
variasjoner

•

Entreprenørene opplever
veldig stor usikkerhet i dagens
marked og mener byggherre
må ta sin del av risiko og
prisøkning

Byggherre bør ta med
ytterligere reguleringer for
prisøkning i framtidige
kontrakter - ut over standard
indeksregulering
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4 Betydningen for porteføljen
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Problemstilling

Gi en besvarelse på hvilken betydning de siste årenes pris- og byggekostnadsutvikling har hatt for enkeltprosjekter1
og porteføljen til Helse Sør-Øst for å svare ut:

▪ Hvordan har dette endret kostnadsnivået av den del av porteføljen som er i gjennomføringsfase og for hele
porteføljen?
▪ Underbygge med kvalitative forklaringer og vurderinger av usikkerhet

1. Se

tilleggsrapport
59

Tilnærming
Figuren under gir en overordnet visning av tilnærmingen Metier OEC og Prognosesenteret har
benyttet for å tilnærme seg problemstillingen.

Basisestimat

LPS

Justert tilbake til opprinnelig
prisdato

- Etablert nytt LPS-grunnlag
basert på nye indekser og
periodisering.
- Løpende kr. til 2030 og i
2022-juli kr.
- Benyttet 3 ulike scenario

Forventet
tillegg
- Legges til for å hensynta
øvrig usikkerhet
- Basert på vedtatte
styringsrammer og egne
oppdaterte vurdering

Forventet
kostnad inkl.
LPS
Anslag over den totale
kostnadsmessige betydningen
for Helse Sør-Øst sin
portefølje

Se detaljert beskrivelse av metode neste side og i vedlegg.

Tilnærming
Metier OEC har sammen med Prognosesenteret tilnærmet seg problemstillingen på en helhetlig måte for å anslå den totale kostnadsmessige
betydningen for Helse Sør-Øst sin portefølje. Tre ulike aspekter ved dette er gjort:

•

Pris- og kostnadsanalyse (kvantitativt): Det er utarbeidet en modell for lønns- og prisstigning (LPS) for regulering og analyse av
prisutviklingen i Helse Sør-Øst sin portefølje. Dette innebærer å benytte et vektings- og periodiseringsgrunnlag fra tidligere utførte prosjekter
som er supplert med overordnede justeringer for å tilpasse seg til porteføljens innsatsfaktorer av materialer og arbeidskraftkategorier best
mulig. Arbeidet med denne modellen skal gi et mer korrekt bilde av den samlede LPS-påvirkningen for hele porteføljen enn bruk av
standardiserte indekser. I tillegg gir dette et grunnlag for å følge prisutviklingen i byggeperioden på et indeksgrunnlag som hensyntar
prosjekter som er mer sammenlignbare med sykehusbygg. For å analysere utviklingen av byggekostnadene, er det viktig å forstå hva som
skjer både nasjonalt og globalt knyttet til viktige makrodrivere, og å se på hvilke internasjonale aktører/land som er viktige produsenter og
konsumenter av de ulike varegruppene. Det er også etablert ulike scenarioer for LPS-utviklingen hvor vekstrater og tidspunkt for
«normalisering» av markedene er gjort med ulike forutsetninger.

•

Entreprenørmarkedet (kvalitativt): Hvordan entreprenørmarkedet responderer på dagens markedssituasjon kan påvirke Helse Sør-Øst sine
fremtidige kontraktstrategier og også sine totale prosjektkostnader. For å gi en redegjørelse av entreprenørmarkedets respons på dagens
situasjon har Metier OEC og Prognosesenteret vært i dialog med en rekke aktører i bransjen for å danne seg et inntrykk av dagens og antatt
fremtidig adferd fra dette markedet. Dette er indirekte benyttet i neste punkt om forventede tillegg.

•

Forventede tillegg (kvalitativt og kvantitativt): Som beskrevet i kap.2 er det viktig å være bevisste på at indeksene som benyttes i LPSanalysen over er inputindekser som ikke representerer de totale prosjektkostnadene. Derfor er det i denne analysen medtatt forventede tillegg for å gi
en forventningsrettet nivå på porteføljens totalkostnad. Forventede tillegg er medtatt i to ulike scenarier:
▪
▪

Basert på gjeldende styringsrammer per prosjekt som forutsettes forventningsrett. Trekker ut opplyst basisestimat for å anslå påslagsfaktor for forventet tillegg.
Dette gir et anslag på hvordan LPS-utvikling alene vil påvirke totalkostnaden til porteføljen gitt gjeldende styringsrammer.
Basert på Metier OEC sine egne og andres erfaringer med kostnadsutvikling i store bygg- og anleggsprosjekter. Bruker ulike påslagsfaktorer per fase, samt
intervall med påslag for lav, basis til høyt scenario. Supplert med individuelle vurderinger og faktisk status per prosjekt. Dette gir et anslag på en mulig
totalkostnad for porteføljen uavhengig av dagens styringsrammer.
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Betydning for porteføljen

Byggportefølje til år 2030 – Gitt vedtatte styringsrammer

Usikkerheten i LPS-intervallet fra scenario lav til
høy fra basis er ca. +/- 1% for 2022-kr.
Intervallet begrenser seg til LPS-usikkerhet da
forventet tillegg er satt likt i alle LPS-scenario
for vedtatte rammer.
Analysen viste også en fremtidig LPS-kostnad
akkumulert til år 2030 på hhv. 5,2 og 6,3
milliarder kroner i scenario basis for de
spesifikke prosjektene og totalporteføljen.
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Sammenlikning av analyse med Helse Sør-Øst vedtatte
rammer i 2022-kr justert med sykehusindeksen:
Spesifikke prosjekter: 77,1 mrd. kr

+6,3

103,5
101,3

Totalportefølje: 94,2 mrd. kr

99,2

94,2

+5,2

95,0

95,6

85,0
83,1

81,3
77,1

77,9

78,5

Figuren viser totalkostnad gitt vedtatte rammer, for de spesifikke prosjektene og for totalporteføljen.
Prisnivå er vist i både 2022-juli kr. og løpende kr. til 2030. I tillegg vist for ulike scenario.
Sammenliknet mot HSØ sitt underlag med vedtatte rammer justert til 2022-kr vist som fargede linjer.
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Sammenliknet med Helse Sør-Øst sitt underlag
med vedtatte rammer justert til juli 2022-kr med
sykehusindeksen (se fargede linjer), viser
analysen en økning på 1% i scenario basis, selv
om dette ikke er direkte sammenliknbart grunnet
ulik LPS-metodikk.
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Byggportefølje til år 2030 – Gitt vedtatte styringsrammer
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Øvrige
Spesifikke prosjekter

scenario basis

Akkumulert sum - lav
Akkumulert sum - basis
Akkumulert sum - høy
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6,8

7,5

8,5
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<2022
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2024
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9,9
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2029

7,6
©Metier OEC

16,6
12,4

2030
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Byggportefølje til år 2030 – Uavhengig vurdering av forventede tillegg

Sammenliknet med Helse Sør-Øst sitt underlag
med vedtatte rammer i justert til juli 2022-kr med
sykehusindeksen (se fargede linjer), viser
analysen i 2022-kr en økning på:
▪
▪
▪

4% i scenario lav
9% i scenario basis
14% i scenario høy

Intervallet varierer mer i denne analysen hvor
også forventede tillegg benyttes ulikt i
scenarioene grunnet høy usikkerhet i anslagene.
Analysen viser også en fremtidig LPS-kostnad til
år 2030 på hhv. 4,7 og 5,9 milliarder kroner i
scenario basis for de spesifikke prosjektene og
totalporteføljen.
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Sammenlikning av analyse med Helse Sør-Øst vedtatte
rammer i 2022-kr justert med sykehusindeksen:
Spesifikke prosjekter: 77,1 mrd. kr

115,0

+5,9

Totalportefølje: 94,2 mrd. kr
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Figuren viser totalkostnad gitt en uavhengig vurdering av behov for forventet tillegg, for de spesifikke
prosjektene og for totalporteføljen. Prisnivå er vist i både 2022-juli kr. og løpende kr. til 2030. I tillegg
vist for ulike scenario. Sammenliknet mot HSØ sitt underlag med vedtatte rammer justert til 2022-kr
vist som fargede linjer.
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I den uavhengige vurderingen utover vedtatte
styringsrammer er det lagt inn oppdatert
prognose for Nytt sykehus Drammen (VV) fra
usikkerhetsanalyse mars 2022, samt uavhengige
vurderinger av forventet tillegg. I en fremtidig
oppdatering av denne analysen, kan ytterligere
faktiske prognoseoppdateringer fra prosjektet
medtas.
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Byggportefølje til år 2030 – Uavhengig vurdering av forventede tillegg

Spesifikke prosjekter

scenario basis

Akkumulert sum - lav

115

Akkumulert sum - basis
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Akkumulert sum - høy
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Øvrige

2030
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Nedbrytning av forventet kostnad for scenario basis LPS med løpende kr til år 2030

Basisestimat

LPS

Forventet tillegg
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80
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109
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LPS-påslag basisestimat er kostnaden for
lønns- og prisstigning fra opprinnelige
basisestimater ved etablering av
styringsrammer frem til prosjektene i porteføljen
er ferdigstilt.
▪

Vedtatte rammer:

81

▪
▪

14

60

▪

40

65

62

Uavhengig vurdering:
▪
▪

82

79

▪

Vedtatte rammer:
▪
▪

Totalportefølje

Vedtatte rammer

Spesifikke prosjekter: +21% (14/65 MNOK)
Totalportefølje: +18% (15/82 MNOK)

Forventet tillegg til basisestimat inkl. LPS:

20

Spesifikke prosjekter

Spesifikke prosjekter: +26% (16/62 MNOK)
Totalportefølje: +22% (17/79 MNOK)

Spesifikke prosjekter

Totalportefølje

Uavhengig vurdering

Figuren viser basisestimater i opprinnelige prisnivå med løpende kroner til år 2030. Forventet tillegg
er lagt til for å gi forventningsverdier / P50. Kun vist scenario basis, men synliggjort intervall for lav til
høyt scenario. Vist for spesifikke prosjekter og totalporteføljen – og med både vedtatte og oppdatert
forventede tillegg.

▪

Spesifikke prosjekter: +8% (6/78 MNOK)
Totalportefølje: +6% (6/96 MNOK)

Uavhengig vurdering:
▪
▪

Spesifikke prosjekter: +13% (11/79 MNOK)
Totalportefølje: +12% (12/97 MNOK)
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5 Tiltak og anbefalinger
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Problemstilling

Gi en besvarelse på hvordan usikkerheten i prosjektene og deres ulike faser, samt for porteføljen som helhet
kan/bør/må håndteres.
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Tiltak for å håndtere risiko og sikre økt forutsigbarhet i dagens marked er
tematisk gruppert under:

1 Porteføljestyring

2 Markedseksponering og fleksibel kompensering

3 Kostnadsestimering og reservestyring i prosjektene

©Metier OEC

4 Entreprenørmarkedet
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Nr.

Anbefalinger til Helse Sør-Øst

Tiltakstema

Prosjektfase

1

Det anbefales å videreutvikle en porteføljestyring i henhold til god praksis fra Axelos MoP®.

1 Porteføljestyring

Uavhengig

2

Det anbefales å gjøre regelmessige oppdateringer av gjeldende porteføljeanalyse for å oppdatere kunnskapen
om porteføljens markedseksponering og totalkostnad.

1 Porteføljestyring

Uavhengig

3

Det anbefales å innhente regelmessige kostnadsdata med forventningsrette prognoser fra siste kvantitative
usikkerhetsanalyser i prosjektene. Dette for å danne seg et mest mulig realistisk bilde av porteføljens gjeldende
totalprognose og sensitivitet til gjeldende styringsrammer.

1 Porteføljestyring

Uavhengig

4

Det anbefales å etablere prosjektindekser for prosjekter ved særskilte behov for å sikre økt forutsigbarhet.
Alternativet er å etablere en oppdatert virksomhetsindeks tilsvarende den som er benyttet i denne analysen.
Dette for å justere priskompensering til prosjektene i Helse Sør-Øst og innad i prosjektene mot entreprenør.

2 Markedseksponering

Uavhengig

5

Det anbefales å sette standardiserte krav til kostnadsestimeringsprosessene i prosjektene, spesielt i tidligfase, i
tråd med anbefalinger gitt i Veileder for Verdistyrt prosjektutvikling. Dette for å supplere Sykehusbyggs egne
retningslinjer. Herunder å innlemme estimeringsfunksjonen som en felles og helhetlig arbeidsprosess i
byggherreorganisasjonen, bruk av iterative prosesser, og aktiv bruk av kutt- og plussliste - spesielt i konseptfase
frem til B3-beslutning.

3 Kostnadsestimering
og reservestyring i
prosjektene

Konsept og
forprosjekt

6

Det anbefales å ta inn ytterligere reguleringer, utover reguleringen i NS-kontraktene, for prisøkning i framtidige
kontrakter.

4 Entreprenørmarkedet
- kostnadsnivå

Forprosjekt

7

Det anbefales å vurdere kontraktsmodeller som best mulig hensyntar risikofordeling mellom partene gitt dagens
markedsusikkerhet. Dette kan eksempelvis innebære modeller med samspillselementer som målpris. På
generelt grunnlag frarådes det å benytte fastprisformat.

4 Entreprenørmarkedet
- kontraktstrategi

Forprosjekt

8

Det anbefales å iverksette en overordnet porteføljestrategi for å unngå utlysning av for mange kontrakter innen
samme tidsperiode. Herunder koordinering med andre relevante offentlige byggherrer.

4 Entreprenørmarkedet
- porteføljestyring

Konsept og
forprosjekt
©Metier OEC

5 Tiltak og anbefalinger
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1 Porteføljestyring

Det anbefales at porteføljen styres i henhold til prinsippene fra
Axelos MoP®.

Aktuelle muligheter og problemstillinger:
•

Koordinering med andre byggherrers porteføljer for å
unngå overoppheting av markedet

•

Skal vi kontrahere eller utsette entreprise X?

•

Er det særskilte prosjekter vi bør revurdere
kontraktsstrategi på for å sikre en best mulig
risikobalanse med entreprenør?

©Metier OEC

God struktur og oversikt med tilfredsstillende analysekapabilitet i
porteføljen er viktigere enn noensinne i dagens marked.
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2 Markedseksponering og fleksibel kompensering
Helse
Sør-Øst
bør
være
bevisste
sin
porteføljes
markedseksponering og gjøre regelmessige porteføljeanalyser
for å oppdatere kunnskapen om dette.

Det er positivt at Helse Sør-Øst benytter en vektet SSB BKI for
finansiell justering av sine prosjekter, men det er potensiale for å
skape ytterligere finansiell forutsigbarhet i porteføljens
prosjekter. Eksempelvis kan Helse Sør-Øst etablere
prosjektspesifikke indekser for prosjekter med særskilte behov.
Alternativt etablere en oppdatert virksomhetsindeks som er mer i
tråd med porteføljens faktiske markedseksponering..
BKI for Sykehusbygg
Buildflow indeks

SSB indeks
135
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I tillegg bør Helse Sør-Øst være bevisste på databruk fra SSB da
det i det eksisterer et stort statistisk etterslep.

Kilde: SSB og Prognosesenteret
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2 Markedseksponering og fleksibel kompensering:
Bruk av prosjektindekser for prisjustering kan gi et mer 1:1 forhold mellom finansiering og kostnader for et prosjekt
Vekting av generisk estimat

Vekting av indekser

20%
30%
Annet;
10%
Betong;
30%

30%

Bruk av en standardisert indeks
fra SSB, kan gi avvik til
estimatets vekting.

20%

Rigg &
Drift;
30%

SSB BKI Bygg
Stål;
30%

10%
30%

Bruk av prosjektindeks
begrenser avvik til estimatets
vekting.

30%
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30%

Prosjektindeks
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3 Kostnadsestimering og reservestyring i prosjektene
Iterativ estimeringsprosesser kan raskere fange opp
oppdaterte trender i markedene og gi en mer forutsigbar
omfangsstyring, enn ved en lineær prosess
Kontinuerlig vurdere løsningens nytte opp mot et
oppdatert kostnadsnivå basert på gjeldende priser i
markedene.

•

En sentral tilnærming for å systematisk lykkes er
hvordan
byggherrer
velger
å
organisere
kostnadsestimerings-funksjonen.

•

Innlemme kostnadsestimeringsfunksjonen som en
felles og helhetlig arbeidsprosess i planleggings/utbyggingsorganisasjonen.

Kilde: “Verdistyrt prosjektutvikling”, 2021, Metier OEC, Skanska, Sykehuset i Vestfold. https://verdistyrtprosjektutvikling.no
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Organisering:

3 Kostnadsestimering og reservestyring i prosjektene:
Prognostisering av prisvekst gir bedre reservestyring
Totalkostnad fremskrevet

•

Formålet med prisjustering er å sikre uendret kjøpekraft i
prosjekter over tid.

•

For å sikre en forutsigbar reservestyring er det fordelaktig
at både finansierings- og kostnadssiden i et prosjekt
prisjusteres i henhold til gjeldende forutsetninger – helt
frem til prosjektets slutt-tidspunkt.

Finansiering P85
Finansiering P50

•

•

Prognose på faktiske tilgjengelige reserver er avstanden
mellom styringsramme (P50) og basiskostnad fremskrevet
til prosjektets slutt-tidspunkt

Basiskostnad + prisjustering

Prisjustering, akkumulert

Praksisen er i liten grad observert, men er viktig både før
kontrahering som del av estimeringsprosess med
forutsetninger,
og
etter
kontrahering
hvor
kontraktsbetingelser overtar.

y

Spesielt viktig i situasjoner hvor forutsetningene for
finansierings- og kostnadsjusteringen avviker
Byggherres

x

Entreprenøren (-es)

Kilde: Stort infrastrukturprosjekt og Tønsbergprosjektet

©Metier OEC

•

4 Entreprenørmarkedet
For entreprenørmarkedet anbefales det i hovedsak tiltak
innenfor tre kategorier:
Kostnadsnivå:
Det anbefales at Helse Sør-Øst tar inn ytterligere reguleringer,
utover reguleringen i NS-kontraktene, for prisøkning i
framtidige kontrakter.
Det kan også vurderes om prisregulering skal skje oftere enn
vanlig, for eksempel kvartalsvis. Dette kan også komme
byggherre til gode da det vil komme prisnedganger.
Kontraktstrategi:
Det anbefales at Helse Sør-Øst vurderer kontraktsmodeller
som i større grad hensyntar risikofordeling og
kompensasjonsjusteringer. Dette kan innebære modeller med
samspillselementer som målpris, eller utførelsesentrepriser der
det er hensiktsmessig. Det frarådes å inngå fastpriskontrakter.
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Porteføljestyring:
Det anbefales at Helse Sør-Øst iverksetter en overordnet
porteføljestrategi for å unngå utlysning av for mange kontrakter
innen samme tidsperiode. Herunder koordinering med andre
relevante offentlige byggherrer.

