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1 SAMMENDRAG OG ANBEFALING 

 

1.1  Sammendrag 

Enebakk kommunes kontrollutvalg bestilte 13.12.2018 en undersøkelse (liten forvaltningsre-
visjon) av Anleggsprosjektet Tangenveien.  
 
Follo distriktsrevisjon IKS har følgende hovedkonklusjoner på de tre problemstillingene:  
 

Gult 
 
 
 

1. Hvordan har anleggsprosjektet Tangenveien forløpt samlet sett? 
Enebakk kommunestyre bestilte reguleringsplan for Tangenveien. Administrasjonen 
burde derfor ha utarbeidet en reguleringsplan. Med en reguleringsplan ville man tro-
lig ha fått et mer planmessig og helhetlig grep på anleggsprosjektet Tangenveien. 
Prosjekt Tangenveien fremstår som mangelfullt forberedt: Grunnerverv skjedde i 
flere omganger; forprosjektering var ufullstendig; overvannsløsning ble avklart sent; 
og veibredde innerst ble endret i anleggsarbeidets sluttfase.  
I gjennomføringsfasen var det utfordringer med delvis sykefravær av kommunal pro-
sjektleder og kommunikasjonsproblemer mellom innleid byggeleder og entreprenør. 
Kommunalsjefen vedgikk (mars 2018) at det ikke har vært den beste oppfølging fra 
kommunen i dette prosjektet. Revisor finner likevel at rådmann/kommunalsjef stort 
sett tok tak i personellutfordringene i prosjektet etter hvert som de oppsto. 
Det har medgått mer tid og kostnader i prosjekt Tangenveien enn opprinnelig forven-
tet. Imidlertid var det ikke vedtatt noen tidsplan; dermed kan man ikke si at tidsavvik 
fant sted. Og kommunestyret bevilget budsjettøkning før merforbruk oppsto; dermed 
var det heller ikke økonomisk avvik.  
Anleggsprosjektet Tangenveien har et sluttresultat som intervjuede ledere i admini-
strasjon og Prosjekt- og byggekomite er tilfreds med. Den oppgraderte kommunale 
veien fremstår med høy kvalitet. 
 

Grønt 2. Hvordan har anskaffelseslov/-forskrift og kommunens anskaffelsesregelverk 
blitt etterlevd i prosjektet?  
Anleggsprosjektet Tangenveien ble gjennomført som generalentreprise, det vil si én 
kontrakt med prosjekterende og én kontrakt med entreprenør. Begge ble inngått etter 
anbudskonkurranse. Forprosjektkontrakt ble inngått med Sweco Norge AS. Anbuds-
konkurransen for entreprisen ble kunngjort på Doffin, og det kom inn 11 tilbud. 
Entreprisekontrakt ble inngått med Huser Entreprenør AS. Prosjekt-/byggeledelse ble 
innleid fra HR Prosjekt AS ved avrop på (bruk av) rammeavtale.  
Anleggsprosjektet Tangenveien hadde, etter det revisor kan se, ikke avvik fra Lov om 
offentlig anskaffelse (2016) med forskrift og Innkjøpsreglement for Enebakk kom-
mune (2017). Kommunen fulgte regelverket for offentlige anskaffelser. De grunnleg-
gende prinsippene om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbar-
het og forholdsmessighet ble etterlevd. 
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Grønt 3. Hvordan har kommunens prosjektstyringsreglement blitt etterlevd i prosjek-
tets faser og generelt? 
Reglement for prosjektstyring i Enebakk kommune krever at inngåtte kontrakter for 
gjennomføring (bygge- og anleggskontrakter) refereres for Prosjekt- og byggekomi-
teen, samt at investeringer ikke igangsettes før budsjett og finansieringsforutsetninger 
er oppfylt. Entreprisekontrakt med Huser Entreprenør AS ble referert for Prosjekt- og 
byggekomiteen.  
Kostnadsberegningene ble påplusset 15 % usikkerhet, mens prosjektreglementet på-
legger 20 % (i forprosjektfasen). Prosjektbevilgningen ble ikke justert etter prisstig-
ning i årlige handlingsprogram/årsbudsjett. Kommunestyret måtte forhøye budsjett-
rammen tre ganger, men investeringsprosjektet holdt seg innenfor budsjettramme. 
Kommunens prosjektstyringsreglement ble i store trekk etterlevd gjennom prosjektets 
faser. 
 

Gult 4. Hvordan har Prosjekt- og byggekomiteen vært involvert i prosjektstyringen? 
Enebakk kommunes administrasjon rapporterer om investeringsprosjekter til Pro-
sjekt- og byggekomiteen gjennom budsjettjusteringssaker, referatsaker med kommu-
nens tertialrapporter og årsrapporter, samt muntlig orientering og svar på spørsmål 
om prosjektenes fremdrift og økonomi. Tre budsjettjusteringssaker for prosjekt 
Tangenveien rapporterte grundig om prosjektet til politisk nivå.  
Utvalgspolitikere var frustrerte over for lite rapportering om prosjekt Tangenveien. 
Dette tilsier at administrasjonen bør utvide rapporteringen til Prosjekt- og byggeko-
miteen. Rådmannen tar sikte på økt informering gjennom notater om status og utford-
ringer underveis i investeringsprosjekter. Dette vil høyne Prosjekt- og byggekomite-
ens involvering i prosjektstyring. 
 

Rødt: lite godt; bør forbedres betydelig. Gult: ganske godt; bør forbedres noe. Grønt: meget godt. 

1.2 Anbefalinger  

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Enebakk kommune å vurdere følgende tiltak:  
a. Veiprosjekter som berører mange grunneiere, bør starte med reguleringsplan og grunn-

erverv. Legging av vann-/avløpsrør og kabel i kommunal vei bør avklares i forpro-
sjektfasen, slik at det ikke kommer som uforutsette hendelser i gjennomføringsfasen.  

b. Overfor rådgivende ingeniørfirmaer bør det presiseres at kommunen ønsker fullsten-
dige estimater – totale prosjektkostnader.  

c. Administrasjonen bør utvide rapporteringen til Prosjekt- og byggekomiteen gjennom 
notater om status og utfordringer underveis i investeringsprosjekter. 

 
 
 
Steinar Neby /s/     Didrik Hjort /s/ 
revisjonssjef      avdelingsleder for forvaltningsrevisjon 
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

 

2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og fyl-
keskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med 
forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4: «Kontrollutvalget skal påse at 
kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kon-
trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-
går i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk 
vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).»    
  
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. (2004) pålegger i § 7 at forvalt-
ningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og 
anerkjente standarder. Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for for-
valtningsrevisjon (RSK 001; 2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevi-
sjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger denne standarden.  

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke anleggsprosjektet Tangenveiens etterle-
velse av reglement for prosjektstyring og anskaffelsesregelverk, samt politisk behandling i an-
leggsprosjektet.1 
 
Kontrollutvalget vedtok fire problemstillinger:2  

1. Hvordan har anleggsprosjektet Tangenveien forløpt samlet sett?  
 Hvordan har økonomiske og eventuelt andre avvik blitt håndtert? 

2. Hvordan har anskaffelseslov/-forskrift og kommunens anskaffelsesregelverk blitt et-
terlevd i prosjektet?  
 Har det vært avvik fra anskaffelsesregelverket? 

3. Hvordan har kommunens prosjektstyringsreglement blitt etterlevd i prosjektets faser 
og generelt? 

4. Hvordan har Prosjekt- og byggekomiteen vært involvert i prosjektstyringen? 

2.3 Avgrensning og presisering 

Kontrollutvalget spør i flere problemstillinger om avvik i anleggsprosjektet Tangenveien. 
Kommunalsjef for Teknikk og samfunn opplyser at administrasjonen definerer avvik som 
manglende etterlevelse av krav i lov, forskrift, avtale, vedtak, reglement, rutine eller retnings-
linjer. –Etter vårt syn er det ikke et avvik når man justerer framdriftsplan, økonomisk ramme 
eller kvalitet for et prosjekt underveis, så lenge justeringen skjer på en slik måte og på et slikt 
tidspunkt at det ikke skjer brudd på noen av de ovennevnte forutsetninger, jfr. at prosjektsty-
ringsreglementet også tar høyde for dette.   
                                                 
1 Anleggsprosjekt vil si et prosjekt for bygging av et anlegg (ikke en bygning). Investeringsprosjekt fokuserer på 
den økonomiske siden ved prosjektet. Prosjekt Tangenveien benyttes mest i revisjonsrapporten, for tydelighet.  

2 Problemstilling nr. 2 og 3 hadde omvendt rekkefølge i kontrolluvalgets bestilling. Problemstillinger om pro-
sjektstyringsreglement og Prosjekt- og byggekomiteen overlapper; revisor behandler dem derfor etter hverandre.  
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Hva som skal til for å kalle noe et avvik, kan diskuteres. Å gi en eksakt definisjon av avvik 
som alle kan enes om, er vanskelig. Revisor ser generelt syv typer avvik i bygge-/anleggspro-
sjekter:  

1. Sikkerhet/helse/arbeidsmiljø-avvik:3 Dette er først og fremst entreprenørs ansvar, 
men berører også oppdragsgiver. Kommunens administrasjon kjenner ikke til SHA-
avvik i anleggsprosjektet Tangenveien. Revisor legger til grunn at SHA var i orden.  

2. Kvalitetsavvik: –Prosessen har vært lang, men sluttresultatet er blitt bra, sier kommu-
nalsjef, med forbehold om befaring uten snø. Revisor legger til grunn at kvaliteten på 
utført arbeid er i orden.  

3. Prosjektstyringsavvik: Drøftes under problemstilling nr. 1. 
4. Tidsavvik: Drøftes under problemstilling nr. 1. 
5. Økonomisk avvik: Drøftes under problemstilling nr. 1.  
6. Anskaffelsesregelverkavvik: Drøftes under problemstilling nr. 2.  
7. Politisk styringsavvik (mangelfull involvering av politisk ledelse): Drøftes under 

problemstilling nr. 3 og 4. 
 
Forvaltningsrevisjonens kontrollperiode er hovedsakelig 2015–2018.   

2.4 Revidert enhet – organisering 

Enebakk kommunes befolkning steg med 0,5 % i 2016, 0,2 % i 2017 og 0,7 % i 2018. Ene-
bakk kommune har 11 026 innbyggere (1.1.2019). I forhold til Kostra-gruppe 7 (sammenlikn-
bare kommuner) har Enebakk litt større andel barn i barnehagealder og grunnskolealder og 
langt færre innbyggere 80 år og over. 
 
Enebakk kommune forvaltet 930,6 mill. kr i 2018 (regnskap), hvorav 763,2 mill. kr i drift og 
167,4 mill. kr i investeringer. Enebakk kommunes personell utførte til sammen 585 årsverk. 
 
Prosjekt- og byggekomiteen består av fem faste medlemmer. Kommunestyret velger leder og 
nestleder. 
 
Rådmannens ledergruppe består av seks personer (rådmannen, tre kommunalsjefer, økonomi-
sjef og HR-sjef). Administrasjonen er organisert i sentraladministrasjon og tre avdelinger 
(kommunalområder, som det ofte kalles i andre kommuner), som er inndelt i 23 resultatenhe-
ter: 
 

                                                 
3 SHA (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø) er byggebransjens term for HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet). SHA er 
hjemlet i byggherreforskriften, mens HMS er hjemlet i internkontrollforskriften. Se Arbeidstilsynet.no.  
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Administrativ organisering. Kilde: Enebakk.kommune.no, 17.1.2019.  
Avdeling Teknikk og samfunn forkortes TES. Utvalg for teknikk og utvikling forkortes TEK. «Stab TEK» er 
trykkfeil for Stab TES, opplyser kommunalsjefen. 
Navn på organisatoriske enheter og politiske organer skrives med stor forbokstav i rapporten, for tydelighet. 
 
Avdeling Teknikk og samfunn (TES) har 73,8 årsverk. Avdelingen administrerer investe-
ringsprosjekter på følgende måte:  

 Stab, som ledes av kommunalsjefen, har ansvar for hoveddelen av kommunens inves-
teringsprosjekter: alle store nybygg og ombyggingsprosjekter av bygg og en del an-
leggsutbygginger. Fagsjef for bygge- og anleggsprosjekter og prosjektledere (2,5 års-
verk) følger opp investeringsprosjektene. Resten av Stab jobber med arealplanlegging.  

 Eiendomsforvaltning og kommunalteknikk har to stillinger – for vei og avløp – som 
dels arbeider med forvaltning og dels med byggeprosjekter.  

 Drift har en stilling som arbeidsleder for bl.a. mindre investeringsprosjekter.  
 Eksterne prosjektledere og byggeledere leies ofte inn til større investeringsprosjek-

ter. 

2.5 Metode 

Kilder til revisjonskriterier er Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), Lov 
om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) og Reglement for prosjektstyring i Enebakk 
kommune (2014). Datakilder er kommunens dokumenter og regnskap, samt intervju med én 
politiker og fem ansatte. 
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En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom revisjonskriterier og data-
grunnlag til vurderinger og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sik-
res ved datainnsamling fra en rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av tekst-
elementer og kommunens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distrikts-
revisjon IKS. 
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  
 
Dato:  Aktivitet:  
13.12.2018: Enebakk kommunes kontrollutvalg bestilte undersøkelse av Anleggsprosjektet 

Tangenveien.  
21.1.2019: Oppstartsmøte med rådmann Kjersti Øiseth og kommunalsjef for Teknikk og 

samfunn (TES) Tore Hauger, samt prosjektleder, som er rådmannens kontakt-
person i forvaltningsrevisjonsprosjektet.  

7.2.2019: Kontrollutvalget godkjente prosjektplan. 
8.2.2019: Møte med økonomisjef og innkjøpsrådgiver. Møte med kommunalsjef, pro-

sjektleder og fagsjef for bygg- og anleggsprosjekter i avdeling Teknikk og sam-
funns Stab.   

28.2.2019: Møte med Prosjekt- og byggekomiteens leder Einar Holstad (Krf). 
25.3.2019: Verifisering av revisjonsrapport med rådmann, kommunalsjef, prosjektleder og 

økonomisjef m.fl. 
29.3.2019: Revisjonsrapport sendes rådmannen til uttalelse.  
11.4.2019: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendes til FIKS.  
25.4.2019: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.  

 
Revisor takker for godt samarbeid med Enebakk kommune i forvaltningsrevisjonen. Rådman-
nens uttalelse til revisjonsrapporten er vedlagt.  
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3 HVORDAN HAR ANLEGGSPROSJEKTET TANGENVEIEN FOR-

LØPT SAMLET SETT? 

 
 
 
 
 

3.1 Revisjonskriterier 

 Anleggsprosjektet Tangenveien har blitt forsvarlig utredet og vedtak iverksatt. 
 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) sier følgende i to paragrafer: 

 § 1: «Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig 
kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvalt-
ning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det 
nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også 
legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.» 

 § 23 nr. 2: «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folke-
valgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssje-
fen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.»   

 
Lov om vegar (veglova) bestemmer i § 12: «Planlegging av riksveg, fylkesveg og kommunal 
veg skal skje etter reglane om planlegging i plan- og bygningslova.» Som alle andre byggetil-
tak trenger veibygging byggetillatelse fra kommunen.  

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 Milepæler i anleggsprosjektet 

K-sak 56/17 Tangenveien – tilleggsbevilgning, som Enebakk kommunestyre behandlet 
19.6.2017, begrunnet investeringsprosjektet slik: «På grunn av Tangenveiens dårlige forfat-
ning og veigrunnlag samt øket trafikk og hastighet er det planlagt oppgradering av veien for å 
sikre myke trafikanter, forbedre eksisterende overvannshåndtering, senke kjørehastigheten 
samt påse at området får en standard på veien som samsvarer med dagens behov.» 
 
Anleggsarbeidet i Tangenveien i Ytre Enebakk startet i oktober 2017 og ble ferdig i desember 
2018. Anleggsarbeidet omfattet tre elementer: 

 630 m kommunal vei med fortau – fra fv155 til Nygård. (Etter Nygård er veien privat.)  
 kabelgrøft på hele strekningen, samt veibelysning og fordelingsskap; 
 vann- og avløpsrør (VA) for Vik tomtelag. 

 
Oppgradering av Tangenveien ble diskutert i Enebakk kommunestyre rundt 2005, men lagt til 
side. Saken kom opp igjen i 2011 som et forslag fra politikere. Anleggsprosjektet Tangen-
veien har hatt følgende milepæler:  
 
 

Problemstilling nr. 1:  Hvordan har anleggsprosjektet Tangenveien forløpt samlet sett?  
 Hvordan har økonomiske og eventuelt andre avvik blitt håndtert? 
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2011: 
Desember: Enebakk kommunestyre bevilget 6,0 mill. kr til oppgradering Tangenveien. 

 
2012: 

Desember: Enebakk kommunestyres budsjettvedtak 17.12.2012 inneholdt punkt 26: 
«Midler avsatt til Tangenveien tas ut av investeringsbudsjettet. Kr 500 000,- 
til gjennomføring av regulering beholdes. Ny sak om finansiering fremmes et-
ter at ny regulering er gjennomført.» 

 
2013: 

Mars: Kommunens årsberetning for 2013 sa følgende: «Prosjektet startet opp igjen i 
desember 2013. Tangenveien er i behov av en oppgradering med tanke på da-
gens dårlige standard og at trafikksikkerheten må bedres for myke trafikanter. 
Det vil bli gjennomført et siste forsøk på å få en avtale med aktuell grunneier 
før en starter arbeidet med en ny reguleringsplan.»  

 
2014: 

Februar: Kommunen forhandlet med grunneiere langs Tangenveien om kjøp av grunn. 
August: Avdeling Teknikk og samfunn utarbeidet et kostnadsestimat på 8,9 mill. kr 

(inkl. mva.) 
November: Forprosjektering av prosjekt Tangenveien ble konkurranseutsatt. Rådgivende 

ingeniørfirma Sweco Norge AS (avdeling Ski) vant oppdraget. Sweco startet 
forprosjektering.   

Desember: Enebakk kommunestyre vedtok Handlingsplan 2015–2018, der anleggspro-
sjektet Tangenveien sto oppført med 8,9 mill. kr (inkl. mva.) i investeringspro-
grammet.    

 
2015: 

Januar: Prosjektleders fødsels-/foreldrepermisjon startet, og vikar gikk inn i prosjektet 
fra første dag. Vikarierende prosjektleder fikk innføring i prosjektet før pro-
sjektleder gikk i permisjon. 

Juni: Statens vegvesens anleggsarbeid for kryss Tangenveien/fv155, innfartsparke-
ring og bussholdeplass ble ferdig. 

Oktober: Sweco leverte forprosjekt med en forprosjektkalkyle (grovkalkyle) på 8,9 mill. 
kr (eks. mva.).4  

November: Vikarierende prosjektleder sluttet i Enebakk kommune.  
Desember: Prosjektleder var innvilget foreldrepermisjon til mars 2016. Da vikarierende 

prosjektleder sa opp, tok kommunalsjef kontakt med prosjektleder i permisjon, 
som sa seg villig til å komme tilbake i jobb 20 % fra desember. 

 
2016: 

Hele året: Enebakk kommune førte dialog med Statens vegvesen om tilknytning av over-
vann fra Tangenveien ved fv155. 

September: Prosjektleder i 100 % arbeid. 
November: Forhandlinger med grunneiere langs Tangenveien om kjøp av grunn ble i ho-

vedsak fullført.  
                                                 
4 Beløpet 8,9 mill. kr går igjen i 2014 og 2015 – med og uten mva. 
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2017: 
Februar: Tangenveien til Nygård ble kommunal vei i 1971, bortsett fra de første 140 

meterne fra kryss fv155/Tangenveien som grunneier ikke var villig til å gi fra 
seg. Kommunen ble enig med grunneier om grunnervervsavtale i 2016; signert 
avtale ble mottatt i februar 2017. 
Vik tomtelag forespurte om VA-arbeid (vann- og avløpsrør) for utbyggings-
område kunne tas i forbindelse med anleggsarbeidet på Tangenveien.   
Opprinnelig lå VA ikke i prosjektet; et samarbeid ble nå innledet. VA-arbeid 
ble tatt med i prosjekteringen før anbudsgrunnlag var utarbeidet. VA-arbeidet 
ble utført av Huser Entreprenør AS. 

April: Anbudskonkurranse ble kunngjort på Doffin.5  
Mai: Tilbudsfristen var 18.5.2017. Det kom inn 11 tilbud.  
Juni: Kommunen tildelte kontrakten til Huser Entreprenør AS, Gjerdrum.   

K-sak 56/17 Tangenveien – tilleggsbevilgning opplyste: «Kostnader til byg-
ging er på bakgrunn av tilbudene som nå er mottatt estimert til kr 17 590 688 
inkl. mva. For å fullfinansiere prosjektet er det behov for tilleggsbevilgning på 
kr 8 690 688 inkl. mva.» Kommunestyret vedtok 19.6.2017: «Det gis en til-
leggsbevilgning på kr 8 690 688 inkl. mva. for å fullfinansiere prosjektet 
Tangenveien. Tilleggsbevilgningen dekkes ved økt låneopptak.»  

August: Avtale om tilknytning av overvann fra Tangenveien ved fv155 ble inngått med 
Statens vegvesen. 
Byggeleder i 50 % stilling ble innleid fra HR Prosjekt AS. 

Oktober: Anleggsstart.  
November: Prosjektleder påbegynte gradert sykmelding (opptil 50 % sykefravær). Bygge-

leders tjenester økte til 100 %. 
 
2018: 

Mars: Kabelarbeid var ferdig utført av Norgesnett AS og Telenor.  
Huser Entreprenør AS sendte endringsmelding på 2 058 968 kr (eks. mva.) 
pga. stolper/kabler som ikke ble flyttet av Norgesnett AS iht. fremdriftsplan.  
Kommunen svarte at kabel-tilleggsregningen ikke angår kommunen. 
Assisterende prosjektleder i 40 % stilling ble innleid fra HR Prosjekt AS.  

August: Prosjektleder tilbake i 100 % arbeid. 
September: Enebakk kommunestyre behandlet sak 65/18 Oppgradering Tangenveien – til-

leggsbevilging 17.9.2018. Kommunestyret vedtok bl.a.:  
1. «Det gis en tilleggsbevilgning på kr 4 000 000 (inkl. mva.) for å fullfinan-

siere prosjektet Tangenveien. Det vil gi økt kostnadsramme på prosjektet 
fra kr 17 590 688 til 21 590 688 (inkl. mva.).» 

3. «Kommunestyret oversender saken til kontrollutvalget og ber om at det ut-
redes om prosjektdirektivet har blitt fulgt og om byggekomiteen har vært 
involvert i forhold til vedtatt reglement.» 

Protokolltilførsel: «Høyre og Frp. stiller seg meget kritisk til nok en overskri-
delse i et kommunalt prosjekt innenfor teknisk avdeling. Det forventes at slike 
gjentatte overskridelser og svak planlegging får konsekvenser, da rådmannen 

                                                 
5 «Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser», ifølge doffin.no. Doffin drives av 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). 
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ved gjentatte anledninger har advart kommunens politikere om behovet for 
økonomisk ansvarlighet.» 
Kommunen utfaset avtale for byggeledertjenester med HR Prosjekt AS. 

Oktober: Oktober var planlagt anleggsslutt, men forsinkelse hos Huser Entreprenør AS 
og endring innerst i Tangenveien forlenget prosjektet med to måneder. Bebo-
ere og Prosjekt- og byggekomiteen reagerte på at de innerste 200 m av 
Tangenveien (kommunal vei) fikk smalere veibredde. Forhandlinger med tre 
grunneiere tok to dager.  

November: Prosjekt- og byggekomiteen hadde møte 8.11.2018. Deretter startet arbeidet 
med breddeutvidelse innerst. 
Enebakk kommunes resultatenhet Natur, geodata og byggesak ga Enebakk 
kommune forhåndsvarsel om et overtredelsesgebyr for brudd på plan- og byg-
ningsloven.  

Desember: Enebakk kommunestyre behandlet sak 103/18 Tangenveien – utvidelse av vei-
bredde 3.12.2018. Kommunestyret vedtok å utvide bredden på nederste del av 
Tangenveien, (fra Nygårdsbakken til høyspentmast ved Tangenveien 24) med 
1,7 m til 7,5 m inkludert fortau.  

 
2019: 

Januar: Resultatenhet Natur, geodata og byggesak vedtok å ilegge Enebakk kommune 
et overtredelsesgebyr på 30 000 kr for brudd på plan- og bygningsloven. 

April: Kabeltvist (tilleggsregning) avgjøres trolig mellom Huser Entreprenør AS, 
Norgesnett AS og Enebakk kommune.  

Juni: Ettårsbefaring av Tangenveien med Huser Entreprenør AS. 
2. halvår: Prosjektregnskap blir ferdig. 

3.2.2 Utfordringer i anleggsprosjektet 

Anleggsprosjektet Tangenveien var et prosjekt med mange uforutsette hendelser. Revisor 
oppsummerer åtte utfordringer:  

3.2.2.1 Reguleringsplan 

Kommunestyret bevilget midler spesifikt til utarbeiding av ny reguleringsplan for Tangen-
veien i desember 2012. Men ny reguleringsplan for Tangenveien ble aldri påbegynt.  
 
Kommunalsjefen nyanserer bildet ved å henvise til kommunens årsrapport 2013, der det sto: 
«Det vil bli gjennomført et siste forsøk på å få en avtale med aktuell grunneier før en starter 
arbeidet med en ny reguleringsplan.» –Dette må forstås som at administrasjonen forsøkte å 
unngå store utgifter til ny reguleringsplan ved å komme fram til en frivillig avtale med berørte 
grunneiere om avgivelse av grunn. Dette ble understreket i orienteringer til Prosjekt- og byg-
gekomiteen i påfølgende møter; vi meddelte at vi startet et arbeid med prosjektering av veien, 
som et nødvendig grunnlag for og arbeidet med en ny reguleringsplan. For å spare tid, ble 
grunneierforhandlingene videreført parallelt med prosjekteringsarbeidet. Innen det ble ferdig-
stilt var avklaring med grunneierne kommet så langt at det ikke ble funnet formålstjenlig å be-
nytte prosjekteringen til en ny reguleringsplan, men kun som et grunnlag for byggeprosessen. 
Dette var også et tiltak for å redusere tidsbruken i prosjektet. Vi ser imidlertid i ettertid at 
denne konklusjonen ikke ble klart uttrykt overfor politiske myndigheter, noe som var uheldig. 
 
Prosjekt- og byggekomiteens leder oppgir tre reguleringsplaner som berører Tangenveien:  
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1. Råken, Ytre Enebakk (1994) er en vedtatt arealplan (eldre reguleringsplan) for området 
rundt første del av Tangenveien.  

2. Fylkesvei 155 – Tangenveien (2011) er en reguleringsplan for busslomme og parkering 
nederst på eiendommen Råken. Den gjelder også for de første 100 metrene av Tangen-
veien.  

3. BY 18 – Vik skog er en reguleringsplan under behandling. Den tar for seg den høyeste 
delen av Tangenveien før den går ned til Nygård. 

 
Disse tre reguleringsplanene berører deler av Tangenveien, men er ikke en helhetlig regule-
ring av Tangenveien fra fv155 til Nygård. 
 
–Med en reguleringsplan har man et dokument å forholde seg til. Flere politikere har ment at 
reguleringsplan var nødvendig, men administrasjonen prioriterte det ikke, sier Prosjekt- og 
byggekomiteens leder.  

3.2.2.2 Grunnerverv 

Tangenveien ble etablert på 1930-tallet som en skogsvei til hytter ved Langen. Etter krigen 
ble hyttene gradvis oppgradert til boligeiendommer.  
 
Ved inngangen til Tangenveien lå småbruket Råken. –Som grunneier ønsket de en kompensa-
sjon for å avstå veiretten. Både hytteeiere og etter hvert fastboende tok for gitt at Enebakk 
kommune ordnet opp med grunneier. Kommunen jobbet lenge med å få til grunnavståelse 
med Råken, der eieren døde under prosessen, opplyser Prosjekt- og byggekomiteens leder. 
 
Enebakk kommune har kun skriftlige grunnervervsavtaler. Kommunen har utbetalt totalt  
267 233 kr i grunnervervserstatning langs Tangenveien.  
 
–Kommunens kvadratmeterpris for grunnerverv er unntatt offentlighet. Prisen varierer noe et-
ter forholdene. Av hensyn til likebehandling er det ikke forhandlingsrom, men vi etterstreber å 
lage funksjonelle og estetisk gode løsninger for hagene som vi tar areal fra, opplyser kommu-
nalsjef.  
 
–Det dreier seg ofte om forstøtningsmurer i granittstein, for å utjevne nivåforskjeller og rydde 
opp. Granittmurer er ikke spesielt kostbare. Forstøtningsmur i armert betong, som er et alter-
nativ, ligger på samme kostnadsnivå, sier fagsjef for bygg- og anleggsprosjekter.  
 
De tre siste grunneierne ved Nygård krevde ikke erstatning. De ønsket i stedet en avslutning 
mot veien med granittmurer. 
 
Prosjekt- og byggekomiteens leder kommenterer: –Det er ikke uvanlig at granittmurer brukes 
mot private eiendommer ved mindre høydeforskjeller mellom vei og tilstøtende terreng. 
Større høydeforskjeller må fortsatt gjennomføres ved etablering av mur i armert betong. Dette 
er også mindre plasskrevende enn bruk av naturstein, som må monteres med helning mot ter-
reng. Etablering av granittsteinsmurer for å oppta høydeforskjeller i terrenget er etter min 
oppfatning de fleste steder en nødvendighet. En eventuell merkostnad ved å velge en slik løs-
ning er akseptabelt samlet sett. 
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På spørsmål fra revisor om mva.-kompensasjon fra staten for granittmurer, uttaler kommu-
nens regnskapssjef følgende: -Alle kostnadene som er bokført på prosjektet anses som nød-
vendig for å gjennomføre arbeidet med breddeutvidelse i Tangenveien, og å sette eksisterende 
adkomster og tomter tilbake i opprinnelig stand. I enkelte tilfeller har det vært nødvendig å 
sette opp nye støttemurer for å utjevne terrengforskjeller, unngå overvannsproblematikk eller 
opprette nye adkomstveier der disse har blitt fjernet. Kommunen har således krevd mva.-kom-
pensasjon for alle kostnader tilknyttet prosjektet. I ett tilfelle ønsket beboer en høyere støt-
temur enn det kommunen mente var nødvendig. Det ble da en enighet om å dele kostnadene 
50/50. Dette håndteres ved at andelen som beboer skal betale, utfaktureres inkl. mva., slik at 
hensynet til korrekt mva.-behandling blir ivaretatt.  
 

 
Tangenveien 2019. Foto: Steinar Neby.  

3.2.2.3 Forprosjektering 

Prosjekt Tangenveiens netto investeringskostnader endte på ca. 13,0 mill. kr, etter fratrekk av 
inntekter (inkl. mva.-kompensasjon) og når kabel-tilleggsregning holdes utenfor. Swecos 
kostnadsoverslag lød på 8,9 mill. kr (eks. mva.), noe som er 68 % av sluttsummen. Hvorfor 
bommet forprosjektkalkylen så mye? 
 
Statistisk sentralbyrås Byggekostnadsindeks for veganlegg (veg i dagen) steg med 10,5 % fra 
2015 til 2018. Prisstigning forklarer dermed bare en liten del av kostnadsøkningen.  
 
I forprosjektfasen var det en del uavklarte forutsetninger: Vik tomtelag meldte sitt behov for 
VA-rør på et sent tidspunkt (februar 2017). Grunnerverv, overvannsløsning og kommunens 
prosjektadministrasjon kom i tillegg til forprosjektkalkylen. Og forbruk av grusmasser ble 
større enn forventet. (Grusmasser lå ikke i entreprisekontrakten; det ble avregnet etter for-
bruk.) 
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–Grunnundersøkelser ble ikke foretatt i forprosjektet, men det er heller ikke vanlig ved arbeid 
på eksisterende vei. At kostnadsestimater i forprosjekt bommer, er ikke uvanlig. Swecos for-
prosjekt var mangelfullt, men ikke feil. Kommunen vil ikke reise reklamasjonssak mot 
Sweco, sier kommunalsjef. 
 
–Min erfaring er at forprosjektskisser typisk mangler 30 % av jobben, sier Prosjekt- og bygge-
komiteens leder.  

3.2.2.4 Overvannsløsning 

Statens vegvesens anleggsarbeid for kryss Tangenveien/fv155, innfartsparkering og busshol-
deplass ble fullført i juni 2015. Kommunen fikk inntrykk av at overvann fra Tangenveien 
kunne kobles på, men det viste seg at Statens vegvesens rør hadde for liten dimensjon.  
Dialogen med Statens vegvesen tok mesteparten av året 2016. –Det endte med at kommunen 
måtte legge 70 m med overvannsrør til Råkenbekken, inkludert boring under fylkesvegen, 
opplyser prosjektleder.  
 
–Administrasjonen kom frem til en god overvannsløsning – utenom veitraseen, som dermed 
ble frigjort for veiarbeid, sier Prosjekt- og byggekomiteens leder. 

3.2.2.5 Kabelarbeid 

Veiarbeidet startet i oktober 2017. Kabelarbeidet var ferdig utført av Norgesnett AS og Tele-
nor i mars 2018. Huser Entreprenør AS fremmet et tilleggskrav på 2,0 mill. kr (eks. mva.). 
 
Kommunalsjefen kommenterer: –I anbudsdokumentet for entreprisekontrakten står det under 
post 05 Kabelgrøfter og belysninganlegg: «Entreprenøren er ansvarlig for å koordinere arbei-
dene med etatene og deres el.entreprenør.» Kommunen varslet om kabelarbeidet god tid i for-
veien. Kabeletatene gjorde ikke det de skulle gjøre til fastsatt tid. Kommunen har avvist reg-
ningen.  

3.2.2.6 Veibredde innerst 

K-sak 103/18 Tangenveien – utvidelse av veibredde opplyste: «Kommunen er avhengig av fri-
villige avtaler med private grunneiere for bygging av fortau og øvrig opprusting av Tangen-
veien, da deler av det nødvendige arealet var i privat eie, og det ikke er noen reguleringsplan 
for veien. Det lykkes ikke å oppnå avtaler om erverv av nødvendig areal på den innerste delen 
av veien (fra Nygårdsbakken til høyspentmast ved Tangenveien 24, profil 420-620). […] Da-
gen etter møtet i PBK fikk rådmannen signaler om at berørte grunneiere allikevel var villige 
til å avgi areal som krevdes for å kunne realisere en breddeutvidelse av veien. […] Admini-
strasjon satte derfor umiddelbart i gang med en ny runde med grunnervervsarbeid for å se på 
mulighet for å utvide veien 1,7 meter istedenfor å ta vekk gangveien. En utvidelse av veien 
med 1,7 m vil bety en veibredde i henhold til kommunal veinorm, dvs. 7,5 m inkl. fortau. Det 
har nå lykkes, i løpet av 2 dager, å få nødvendige skriftlige grunnervervsavtaler med alle de 
berørte grunneierne, uten at det har ført til kostnader til ventetid til entreprenøren.» 
 
Kommunestyret vedtok 3.12.2018: «Bredden på nederste del av Tangenveien, fra Nygårds-
bakken til høyspentmast ved Tangenveien 24, profil 420-620, utvides med 1,7 m til 7,5 m 
inkl. fortau. Rammen for prosjektet økes med kr 1 375 312 (inkl. mva) fra kr 21 590 688 til kr 
22 966 000. Dette finansieres med trafikksikkerhetsmidler fra Aksjon skoleveg. Resterende 
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midler fra bevilgningen til Aksjon skoleveg på 2 mill. kroner brukes til å redusere det totale 
låneopptaket.» 
 
Overtakelsesbefaring med Huser Entreprenør AS fant sted 12.12.2018. Veianlegget ble for-
melt overtatt, men med «mangelliste» for beplantning/såing våren 2019. –Kommunen hadde 
ingen bemerkninger til veiens utførelse ved overtakelse, men tok forbehold om befaring av 
veien på barmark, sier kommunalsjef.   
 
Utvidelsen av veibredden innerst i kommunal del av Tangenveien (200 m) innebar å bygge til 
1,7 m veibredde. Arbeidet startet i november 2018, og breddeutvidelsen kostet 1,4 mill. kr.  
–Utført arbeid måtte ikke omgjøres. Entreprenøren har ikke fakturert kommunen ekstra for 
urasjonell drift, presiserer prosjektleder.  
 
Prosjekt- og byggekomiteens leder opplyser: –Arbeidet med breddeutvidelse startet før kom-
munen hadde gitt byggetillatelse. Hastverket hang sammen med at entreprenørens anleggsma-
skiner sto og ventet. Følgen ble at Enebakk kommunes resultatenhet Natur, geodata og bygge-
sak ila Enebakk kommune et overtredelsesgebyr på 30 000 kr for brudd på plan- og bygnings-
loven.  

3.2.2.7 Arbeid under trafikk 

Anleggsarbeid med trafikk er vanlig ved veiarbeid. I en smal vei som Tangenveien var det 
opplagt krevende for entreprenør.  
 
Enkelte i Prosjekt- og byggekomiteen mente at anleggsprosjektet burde deles opp i delstrek-
ninger/etapper, for å forstyrre trafikken minst mulig. Dette ble ikke gjort; entreprenøren prio-
ritere rasjonell fremdrift i anleggsarbeidet. 

3.2.2.8 Prosjekt- og byggeledelse 

Kommunalsjefen har utarbeidet en oversikt over bemanningsutfordringene i prosjekt Tangen-
veien (inkludert under milepæler i kap. 3.2.1). –Oversikten viser at kommunens administra-
tive ledelse hele tiden har vært proaktiv og tatt tak i disse utfordringene med en gang de har 
oppstått, sier kommunalsjefen, som også påpeker at ansatte har strukket seg langt:  

 Ved fødsels-/foreldrepermisjonen (januar 2015) ble det planlagt at en annen prosjekt-
leder ansatt i kommunen skulle overta prosjektet. Det ble foretatt en erfaringsoverfø-
ring fra avgående til påtroppende prosjektleder både når prosjektleder gikk ut i permi-
sjon og når hun kom tilbake. Det var ingen opphold i arbeidet med prosjektet i forbin-
delse med skifte av prosjektleder. 

 Prosjektleder var innvilget foreldrepermisjon til mars 2016. Da vikarierende prosjekt-
leder sa opp, tok kommunalsjefen kontakt med prosjektleder i foreldrepermisjon for å 
høre om hun hadde mulighet for å komme tilbake på deltid noe tidligere. Prosjektleder 
strakte seg langt for å få til dette, og det ble gjort avtale om at hun kom tilbake i 20 % 
jobb fra desember 2015 med fokus på prosjekt Tangenveien.  

 Ved prosjektleders graderte sykmelding (november 2017) ble byggeleders engasje-
ment økt fra 50 % til 100 %.  

 
Fra Prosjekt- og byggekomiteens møte 1.3.2018 står det likevel i protokollen: «Kommunalsje-
fen sier at det ikke har vært den beste oppfølgingen av kommunen i dette prosjektet. Det har 
vært mange uheldige omstendigheter, bl.a. har prosjektleder vært delvis sykemeldt.» 
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I prosjekt Tangenveien ble det dårlig kommunikasjonsklima i gjennomføringsfasen. Kommu-
nalsjefen forteller: –Kommunens innleide byggeleder påpekte en rekke feil og mangler i utfø-
relsen og sikringen av arbeidet som ble gjort. Dette ble gjort i form av skriftlige avviksmel-
dinger. Det sikrer en god dokumentasjon, men i ettertid har vi erfart at det kan virke litt vold-
somt på entreprenør, og at det kan være lettere å få til endringer gjennom en direkte, muntlig 
kontakt mellom byggeleder og entreprenør. Dette var imidlertid vanskeliggjort i første del av 
byggeperioden ved at entreprenør ikke stilte et kontor til rådighet for byggeleder på bygge-
plassen, noe de var forpliktet til. Dette gjorde at byggeleder hele tiden måtte pendle mellom 
byggeplassen og sitt kontor på Rådhuset. Han kom derfor ofte på etterskudd i sine kommenta-
rer; de kom når arbeidet var utført i stedet for at utførelsen av arbeidet kunne vært diskutert 
underveis. Byggeleders avviksmeldinger ble i utstrakt grad heller ikke fulgt opp av entrepre-
nør, som i liten grad ga tilbakemelding på disse. Dette skapte et vanskelig kommunikasjons-
klima. Byggeleders litt begrensede norskkunnskaper gjorde ikke kommunikasjonen enklere. 
 
Prosjekt- og byggekomiteens leder kommenterer: –Sentralrenseanleggprosjektet og Tangen-
veiprosjektet hadde én ting felles: bortfall av prosjektleder. Administrativ ledelse bør løpende 
analysere om økonomi og personell matcher oppgavene. Er ressursene utilstrekkelige, må le-
delsen ta grep. I prosjekt Tangenveien virket det for oss utvalgspolitikere som at administra-
sjonen ventet for lenge med å få erstatning på plass. Til slutt ble det nødvendig å stille krav 
om at Tangenveisprosjektet ble oppbemannet med innleid kvalifisert personell. 
  
–En byggeleder ble innleid fra HR Prosjekt AS. Det viste seg å bli dårlig kommunikasjon 
mellom ham og anleggsleder i Huser Entreprenør AS. Det var utfordringer med språk og stil – 
skriftlige meddelelser som tok tid og dårlig personkjemi. Også en assisterende prosjektleder 
ble innleid fra HR Prosjekt AS; med ham ble det langt bedre kommunikasjon, sier Prosjekt- 
og byggekomiteens leder.  
 
–Prosjekt Tangenveien har hatt uvanlig mange uforutsette hendelser. Hvis jeg skal evaluere 
gjennomføringen av anleggsprosjektet samlet sett, må det bli midt på treet. Men jeg understre-
ker at det er lett å stå på sidelinjen og kritisere de som gjør jobben. Prosjektgjennomføringen 
hadde også gode sider, som overvannsløsningen. Og sluttresultat i Tangenveien holder høy 
kvalitet. Den kommunale veien er oppgradert på en god måte, poengterer Prosjekt- og bygge-
komiteens leder.  

3.2.3 Årsaker til utfordringer 

Oppgradering Tangenveien – tilleggsbevilgning (K-sak 65/18, 17.9.2018) belyser anleggspro-
sjektets utfordringer slik (ordrett gjengitt):  

 «Opprinnelig kostnadsoverslag, lagt til grunn i nåværende bevilgning til prosjetet, tok 
kun for seg prosjektering frem til bygging. Dette på bakgrunn av at inngått kontrakt 
med prosjekterende Sweco ikke inkluderer oppfølging av prosjektet. Dette er uheldig, 
og det bidrar til mindre kontroll på prosjekteringskostnader utover kontrakt. Det arbei-
des per i dag med en avtale mellom Enebakk kommune og Sweco med en kostnads-
ramme for resterende arbeid frem til overtakelse. På bakgrunn av dette er prosjektering 
pluss økte kostnader for oppfølging av prosjektet estimert til kr 1 500 000 i forslag til 
budsjett.»  

 «Ved oppstart av byggeperioden ble byggherres ressursbehov beregnet til 50% stilling 
for byggeleder og 50% for prosjektleder. Byggeleder ble innleid. Prosjektledelse ble 
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løst ved at intern prosjektleder fra prosjekteringen fortsatte som prosjektleder også for 
byggeperioden.»  

 «Fra starten av anleggsarbeidet foregikk kommunikasjonen, utover byggemøter, mel-
lom byggherre og entreprenør kun per e-post. Avvik, tekniske avklaringer og andre 
uenigheter ble ikke diskutert direkte ute på anlegg, de ble kun svart ut i e-post og ikke 
i egnet skjema. Dette medførte misforståelser mellom partene og ekstra tidsforbruk for 
å nøste opp i kommunikasjonsutfordringene og rydde blant dokumentasjonen. Videre 
viste det seg at det ikke var avsatt nok ressurser hos byggherre til å følge opp utbyg-
gingen bra nok. I tillegg har kommunens interne prosjektleder vært delvis sykmeldt. 
Mye tyder også på at entreprenør blir forsinket med avslutning av prosjektet som igjen 
krever bygge- prosjektlederressurser for en lengre oppfølgningsperiode enn beregnet.»  

 «På grunn av ovennevnte administrative og kontraktsmessige utfordringer i prosjektet 
samt utfordringer i samarbeidet mellom byggherre og entreprenør ble prosentsatsen 
for byggeleder øket fra 50 % til 100 % samt at det ble satt inn ytterligere ressurser i 
prosjektledelsen for å forbedre prosjektstyringen. Assisterende prosjektleders tidsfor-
bruk på prosjektet er 40 % og vedkommende skal i hovedsak fokusere på uforente av-
vik- og endringsmeldinger samt kommunikasjonshåndtering mellom byggherre og en-
treprenør.» 

3.2.4 Tidsavvik? 

–Det har vært et ønske om oppgradering av Tangenveien i noen år, og kommunen fikk mye 
kritikk fra beboerne i Tangenveien før byggingen kom i gang i 2017. Men det var tross alt 
ikke et tidskritisk behov. Enebakk kommune har hatt en stor investeringsportefølje i årene 
frem til og med 2018. Investeringsprosjektene vedtas av politikerne, men også administrasjo-
nen må foreta prioriteringer. Dersom kommunen hadde hatt administrativ kapasitet, kunne 
prosjekt Tangenveien ha blitt gjennomført et par år før. Men det var ikke vedtatt noen tids-
plan, så dermed var det strengt talt intet tidsavvik, sier kommunalsjef.  
 
Prosjekt- og byggekomiteens leder kommenterer: –Det hadde over lang tid bygget seg opp en 
misnøye blant beboerne i Tangenveien over kommunens «manglende evne og vilje» til å gjøre 
noe med veien. Oppgraderingen av veien var nødvendig. Samtidig har jo avdeling Teknikk og 
samfunn hatt en omfattende prosjektportefølje de siste fem årene. Fokus har særlig vært på ny 
brannstasjon i Ytre Enebakk, Kirkebygda sentralrenseanlegg (med tilførselsledninger) og Ytre 
Enebakk skole, samt boligutbygging på Flateby. 
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Tangenveien 2019. Foto: Steinar Neby. 

3.2.5 Forprosjektkalkyle, byggebudsjett, prosjektregnskap 

Swecos forprosjektkalkyle så slik ut: 
 
ANLEGGSPROSJEKTET TANGENVEIEN – FORPROSJEKTKALKYLE 2015 
 Kostnader (kr) 
Prosjektering og bygging (usikker sum): 7 000 000 
Grunnerverv: 150 000 
Uforutsette kostnader: 1 000 000 
Prosjekt-/ byggeledelse: 700 000 
Bygge- og dispensasjonssøknader: 28 000 
Sum eks. mva.: 8 878 000 

Kilde: Avdeling Teknikk og samfunn, Enebakk kommune.  
 
«Kostnader til bygging er på bakgrunn av tilbudene som nå er mottatt estimert til kr 17 590 
688 inkl. mva.» (K-sak 56/17):  
 
ANLEGGSPROSJEKTET TANGENVEIEN – BYGGEBUDSJETT 2017 
 Kostnader (kr) 
Entreprisekostnad (eks. mva.): 8 412 000 
Felleskostnader, intern administrasjon mv.: 4 125 000 
Usikkerhetsavsetning (15 %): 2 294 438 
Merverdiavgift (mva.): 2 759 250 
Kostnadsramme: 17 590 688 

Kilde: K-sak 56/17. Saksfremlegget oppga entreprisekostnaden til 8 412 000 kr, selv om tilbudt entreprisekost-
nad var 8 333 079 kr (eks. mva.). Saken ble lagt frem i karensperioden for anbudskonkurransen; administrasjo-
nen ville derfor ikke offentliggjøre eksakt kontraktssum.    



 Follo distriktsrevisjon IKS:              Tangenveien – Enebakk kommune 

 

20 

Tabellen viser at i tillegg til entreprisekostnaden kom utgifter på 6,4 mill. kr, samt mva.  
 
Konsulentutgiftene i prosjekt Tangenveien endte på 3,3 mill. kr:  

 Sweco Norge AS – forprosjektering: 1 370 000 kr.  
 HR Prosjekt AS – engasjement av byggeleder og ass. prosjektleder: 1 970 000 kr.  

 
Investeringsprosjektet kan ende med en brutto totalkostnad på 22 966 000 kr (inkl. mva.), in-
kludert en endringsmelding fra Huser Entreprenør AS på 2 058 968 kr (eks. mva.) pga. stol-
per/kabler som ikke ble flyttet av Norgesnett AS iht. fremdriftsplan. Kommunen har avvist til-
leggsregningen. Dersom kommunens andel av regningen blir 0 kr, vil sluttsummen for inves-
teringsprosjektet reduseres til 20,4 mill. kr. Prosjektregnskapet forventes ferdig i 2. halvår 
2019.  
 
Investeringsprosjektet hadde tre inntekter: 
 
ANLEGGSPROSJEKTET TANGENVEIEN – INNTEKTER 
Aktør Inntekter (kr) Kommentar 
Vik tomtelag: 0,9 mill. Anleggsbidrag for vann/avløp (VA)  
Akershus fylkeskommune: 2,0 mill. Trafikksikkerhetsmidler fra Aksjon skolevei 
Statlig mva.-kompensasjon: 4,5 mill. Merverdiavgift refunderes i sin helhet 
Sum inntekter: 7,4 mill.  

Kilde: Avdeling Teknikk og samfunn. 
Vik tomtelag: VA-kostnader utgjorde 759 265 kr (inkl. mva.). I tillegg kom andel av rigg og drift, administrative 
kostnader og byggeledelse. Anleggsbidraget ble dermed 900 000 kr. 
 
Kommunen må budsjettere utfra bruttobeløp, da inntektene kommer i etterkant. Etter fratrekk 
av inntekter, samt at kabel-tilleggsregningen holdes utenfor, blir prosjekt Tangenveiens netto 
investeringskostnader 13,0 mill. kr.  

3.2.6 Økonomisk avvik? 

Rådmannen har synspunkter på begrepene tilleggsbevilgning og overskridelse: –Rådgivende 
ingeniørs kostnadskalkyle var et overslag – en forprosjektkalkyle. Først etter anbudskonkur-
ranse har man en kvalifisert kostnadskalkyle – et byggebudsjett. I fremtiden vil rådmannen 
anbefale å avsette et beløp til forprosjektering; først etter anbud oppgis totalkostnad.  
 
Kommunalsjefen tilføyer: –Det er viktig å skille mellom byggekostnad og prosjektkostnad. 
Prosjektkostnad er et mer helhetlig begrep. 
 
Økonomisjefen gir oversikt over anleggsprosjektets forhistorie:  

 Enebakk kommunestyre bevilget 3 mill. kr i Handlingsprogram 2010–2013 til oppgra-
dering av Tangenveien. 

 Handlingsprogram 2011–2014 påplusset bevilgningen med 3 mill. kr til 6 mill. kr. 
 I Handlingsprogram 2013–2016, som kommunestyret vedtok 17.12.2012, het det føl-

gende i punkt 26: «Midler avsatt til Tangenveien tas ut av investeringsbudsjettet. Kr 
500 000,- til gjennomføring av regulering beholdes. Ny sak om finansiering fremmes 
etter at ny regulering er gjennomført.» Reguleringplanmidlene ble stående i to år.  

 Handlingsprogram 2015–2018 høynet bevilgningen til oppgradering av Tangenveien 
til 8,9 mill. kr.  
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Økonomisjefen har utarbeidet et diagram som viser bevilgede og regnskapsførte utgifter i in-
vesteringsprosjektet 2012–2018:  
 

  
Kilde: Økonomisjef, Enebakk kommune. RSK: regnskap. BUD: Budsjett/bevilgning. 
 
–Kurven for bevilgning ligger hele veien over kurven for regnskap. Når uforutsette utgifter 
som vil føre til budsjettsprekk blir kjent, skal politikerne få en sak til behandling før merfor-
bruket oppstår, slik at de kan ta stilling til ny finansiering og få muligheten til å gjøre end-
ringer eller eventuelt stanse prosjektet. Dette ble gjort i prosjekt Tangenveien. Økonomiregle-
mentet ble dermed overholdt, presiserer økonomisjefen. 
 
–Prosjekt Tangenveien hadde mangelfull kostnadskalkyle. Fra prosjektkalkylen på 17,6 mill. 
kr etter anbud (juni 2017) ble budsjettrammen utvidet med 5,4 mill. kr (31 %) til 23,0 mill. kr 
(desember 2018). Dette er mye, tatt i betraktning at kalkylen også tok høyde for usikkerhet. 
Men tilleggsbevilgninger ble søkt i tide – før merforbruk oppsto – poengterer økonomisjefen.  
 
Var det unødvendige/ekstra kostnader i prosjekt Tangenveien i forhold til et prosjekt med ide-
ell gjennomføring? Avdeling Teknikk og samfunn anslår følgende:  

 Mangelfull prosjektering og prosjektledelse kan ha kostet 190 000 kr ekstra (bytte av 
prosjektleder mv.).  

 Kommunikasjonsproblemer mellom innleid byggeleder og entreprenør kan ha kostet 
kommunen 100 000 kr.  

 Grunnervervsarbeidet kunne ha blitt 50 000 kr rimeligere dersom man hadde hatt en 
reguleringsplan og ekspropriasjonsadgang. 

 På den annen side sparte kommunen flere hundre tusen kroner på ikke å utarbeide re-
guleringsplan. 
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Økonomisjefen kommenterer økonomistyringen av kommunens investeringsprosjekter: –Øko-
nomikontoret følger opp at investeringsprosjekter overholder bevilgningene i tertial- og års-
rapportering. Enebakk kommune har to ansatte – økonomisjefen og en controller – som arbei-
der med dette. Avdeling Teknikk og samfunn har en ansatt som bruker 25 % av stillingen på 
økonomioppfølging, hvorav noe av tiden på investeringsprosjekter. Rådmannen foreslo i 
Handlingsprogram 2019–2022 en ny controller-stilling ved økonomikontoret, bl.a. til oppføl-
ging/internkontroll av investeringsprosjekter. Kommunestyret prioriterte ikke dette.  

3.3 Vurderinger 

Grunnerverv langs Tangenveien har gjort det nødvendig å utjevne nivåforskjeller og rydde 
opp med forstøtningsmurer. Strøket langs Tangenveien har dermed fått et estetisk løft med 
mange granittmurer. Administrasjonen påpeker at forstøtningsmurer i betong også har en 
kostnad. Kvalitetshevingen synes også å være en del av kompensasjonen til grunneiere som 
avstår grunn. Prosjekt- og byggekomiteens leder anser dette som akseptabelt. At Tangen-
veien-beboerne har fått fine granittmurer av kommunen, er altså ikke grunnlaget for kritisk 
søkelys på prosjektgjennomføringen.  
 
Enebakk kommunes regnskapssjef redegjør for grunnlaget for mva.-kompensasjon fra staten i 
Tangenveien. Alle kostnadene som er bokført på prosjektet er av kommunen blitt ansett som 
nødvendige for å gjennomføre arbeidet med breddeutvidelse mv. Hensyn til korrekt mva.-be-
handling er ivaretatt. 
 
Oppgradering av Tangenveien bl.a. for å sikre myke trafikanter, herunder skolebarn, var etter-
lyst av beboere og politikere i noen år. Anleggsprosjektet kunne ha blitt gjennomført et par år 
før, dersom avdeling Teknikk og samfunn hadde hatt administrativ kapasitet.  
 
Enebakk kommunestyre pleier ikke å vedta tidsplan for investeringsprosjekter. Det ble heller 
ikke gjort i prosjekt Tangenveien. Uten en vedtatt tidsplan var det formelt sett ikke et tidsav-
vik. 
 
Tilleggsbevilgninger ble gitt når prognoser tilsa kostnadsøkning. Derfor kan vi strengt talt hel-
ler ikke tale om økonomisk avvik i prosjekt Tangenveien.  
 
K-sak 56/17 opplyste at forprosjektkalkylen var basert på «standard meterpris for g/s-veibyg-
ging [gang/sykkelvei] på daværende tidspunkt». Beløpet 8,9 mill. kr dukker opp flere ganger i 
2014 og 2015 – med og uten mva. Forprosjektkalkyler er grovkalkyler, men kalkylen kan ha 
vært ekstra grov i dette tilfellet.   
 
Revisors inntrykk er at den samlede gjennomføringen av prosjekt Tangenveien var mer mang-
elfull enn normalt i kommunale investeringsprosjekter. Tilleggsbevilgninger hele tre ganger 
bekrefter dette. At kommunen ilegger seg selv overtredelsesgebyr, er heller ikke vanlig i in-
vesteringsprosjekter.  
 
I prosjekteringsfasen fungerte to ansatte som kommunal prosjektleder, som følge av foreldre-
permisjon. I gjennomføringsfasen ble 40 % assisterende prosjektleder innleid (mars 2018), 
som følge av gradert sykefravær. Foreldrepermisjon og sykefravær er «slikt som skjer» i ar-
beidslivet, men det medfører ustabilitet. Assisterende prosjektleder kunne kanskje ha vært 
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innleid et par måneder før, men i hovedsak foretok administrasjonen de nødvendige personell-
messige grep.  
 
Revisor oppsummerer fire årsaker til de uforutsette hendelsene i prosjekt Tangenveien:   
1. Ingen helhetlig reguleringsplan: En reguleringsplan ville trolig ha gitt et mer planmessig 

anleggsprosjekt.   
2. Ufullstendig forprosjektering: Rådgivende ingeniørfirmas kostnadsoverslag (8,9 mill. kr 

eks. mva.) utgjorde bare 68 % av netto sluttsum (13,0 mill. kr).  
3. Ustabil prosjektledelse: Personellutskifting medførte noe diskontinuitet i prosjektledel-

sen.  
4. Kommunikasjonsproblemer: Kommunikasjonen mellom innleid byggeleder og entre-

prenørens anleggsleder bar preg av dårlig personkjemi. 
 
I alle investeringsprosjekter oppstår uforutsette hendelser, som i etterpåklokskapens lys kunne 
ha vært unngått. Å sammenlikne et prosjekt med et fullkomment prosjektert og gjennomført 
prosjekt er urimelig, men å evaluere for å trekke lærdommer, er viktig.  
 
Enebakk kommunes resultatenhet Natur, geodata og byggesak ila Enebakk kommune et over-
tredelsesgebyr på 30 000 kr for brudd på plan- og bygningsloven. Enhet Natur, geodata og 
byggesak behandler kommunen som tiltakshaver på lik linje med private utbyggere.  

3.4 Konklusjon 

Enebakk kommunestyre bestilte reguleringsplan for Tangenveien. Administrasjonen burde 
derfor ha utarbeidet en reguleringsplan. Med en reguleringsplan ville man trolig ha fått et mer 
planmessig og helhetlig grep på anleggsprosjektet Tangenveien. 
 
Prosjekt Tangenveien fremstår som mangelfullt forberedt: Grunnerverv skjedde i flere om-
ganger; forprosjektering var ufullstendig; overvannsløsning ble avklart sent; og veibredde in-
nerst ble endret i anleggsarbeidets sluttfase.  
 
I gjennomføringsfasen var det utfordringer med delvis sykefravær av kommunal prosjektleder 
og kommunikasjonsproblemer mellom innleid byggeleder og entreprenør. «Kommunalsjefen 
sier at det ikke har vært den beste oppfølgingen av kommunen i dette prosjektet», står det i 
protokoll fra Prosjekt- og byggekomiteens møte 1.3.2018. Revisor finner likevel at rådmann/ 
kommunalsjef stort sett tok tak i personellutfordringene i prosjektet etter hvert som de oppsto. 
 
Det har medgått mer tid og kostnader i prosjekt Tangenveien enn opprinnelig forventet. Imid-
lertid var det ikke vedtatt noen tidsplan; dermed kan man ikke si at tidsavvik fant sted. Og 
kommunestyret bevilget budsjettøkning før merforbruk oppsto; dermed var det heller ikke 
økonomisk avvik.  
 
Anleggsprosjektet Tangenveien har et sluttresultat som intervjuede ledere i administrasjon og 
Prosjekt- og byggekomite er tilfreds med. Den oppgraderte kommunale veien fremstår med 
høy kvalitet. 
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4 HVORDAN HAR ANSKAFFELSESREGELVERK BLITT ETTER-

LEVD I PROSJEKTET? 

 
 
 
 
 

4.1 Revisjonskriterier 

 Lov om offentlig anskaffelse (2016) med forskrift og Innkjøpsreglement for Enebakk 
kommune (2017) har blitt etterlevd i anleggsprosjektet.  

 
Lov om offentlig anskaffelse gjelder offentlige anskaffelser over 100 000 kr. Fem grunnleg-
gende prinsipper skal gjelde (§ 4): konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøv-
barhet og forholdsmessighet.  
 
Innkjøpsreglement for Enebakk kommune samsvarer stort sett med anskaffelsesloven, men går 
noe lenger: Også mellom 50 000 kr og 100 000 kr skal kommunens innkjøp konkurransebase-
res. Forenklet anskaffelsesprotokoll skal føres.  
 
Forskrift om offentlige anskaffelser sier følgende i § 28-1 Endringer som er tillatt: «(1) Opp-
dragsgiveren kan foreta følgende endringer i en kontrakt uten å gjennomføre en ny konkur-
ranse etter forskriften: […] c) 3. prisøkningen ikke overstiger 50 prosent av den opprinnelige 
kontraktsverdien.» 

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Anskaffelsen i 2017 

Enebakk kommune har rammeavtale om prosjektering med flere rådgivende ingeniørfirmaer. 
Kommunen ba derfor om tilbud fra fem konsulentfirmaer om forprosjektering av Tangen-
veien. Sweco Norge AS vant konkurransen og fikk oppdraget i november 2014.  
 
Når det gjelder entreprisen (anleggsoppdraget), opplyser Enebakk kommunes innkjøpsrådgi-
ver følgende: –Terskelverdi (beløpsgrense) for kunngjøring i Ted (EUs database for offentlige 
anskaffelser) var i 2017 på 44 mill. kr (eks. mva.). Prosjekt Tangenveien var langt mindre. 
Det ble derfor en vanlig tilbudskonkurranse i henhold til Forskrift om offentlig anskaffelse del 
I + II. Konkurransen ble kunngjort på Doffin i april 2017. Konkurransegrunnlaget informerte 
om følgende tildelingskriterier: pris 60 %, fremdriftsplan 10 %, miljøhensyn 5 % og erfa-
ring/kompetanse 25 %. 
 
Innen tilbudsfristen 18.5.2017 kom det inn 11 tilbud, som alle ble godkjent. –Det laveste til-
budet hadde en totalkostnad på 8,3 mill. kr (eks. mva.), mens det høyeste tilbudet var på 13,6 
mill. kr. Flere tilbydere tilbød nesten samme pris, oppsummerer innkjøpsrådgiver. 
 
I total evaluering av tilbudene kom tre tilbydere øverst: 

1. Huser Entreprenør AS, Gjerdrum: vektet totalskår 9,5 (av 10). 

Problemstilling nr. 2:  Hvordan har anskaffelseslov/-forskrift og kommunens anskaffelsesregel-
verk blitt etterlevd i prosjektet?  

 Har det vært avvik fra anskaffelsesregelverket? 
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2. Leif Grimsrud AS, Halden: vektet totalskår 8,99. 
3. Fossum Anlegg AS, Spydeberg: vektet totalskår 8,80. 

 
Kontrakt med Huser Entreprenør AS ble inngått i henhold til NS 3453 (2016) Spesifikasjon av 
kostnader i byggeprosjekt, slik Reglement for prosjektstyring i Enebakk kommune pålegger. 
Kontraktsum (entreprisekostnad) i inngått kontrakt var 8 333 079 kr (eks. mva.). Tildelings-
brev ble sendt 2.6.2017.  
 
–Ingen tilbydere i konkurransen klaget på kontraktstildelingen. Det betyr at de aksepterte re-
sultatet, poengterer innkjøpsrådgiver.  
 
Anleggsprosjektet Tangenveien ble gjennomført med generalentreprise, det vil si to kontrak-
ter: en kontrakt med prosjekterende (Sweco Norge AS) og en kontrakt med entreprenør (Hu-
ser Entreprenør AS).6 –Begge kontrakter ble inngått etter anbudskonkurranse. Vi mener at vi 
har fulgt nasjonalt og kommunalt anskaffelsesregelverk, sier kommunalsjef. 
 
–Entreprisekostnaden var på 8,33 mill. kr (+ mva.). Endringsmeldinger økte kostnaden til 
10,0 mill. kr, inkludert breddeutvidelse for 1,4 mill. kr. (I tillegg til entreprisekostnaden kom 
utgifter til andre leverandører, som Sweco og HR Prosjekt, som ikke medregnes her.) Prisøk-
ningen ble dermed 20 %. Forskrift om offentlig anskaffelse § 28-1 begrenser prisøkning til 
«50 prosent av den opprinnelige kontraktsverdien». Kommunen var ikke i brudd med lovver-
ket. Også på andre punkter ble lov/forskrift om offentlig anskaffelse og kommunens innkjøps-
reglement overholdt i prosjekt Tangenveien, sier innkjøpsrådgiver, som tiltrådte i juni 2018 
og således ikke deltok i kontraktstildelingen.  
 
Prosjekt- og byggekomiteens leder oppsummerer: –Entreprisekontrakten med Huser Entrepre-
nør AS ble inngått etter anbudskonkurranse. Kjøp av prosjekt-/byggeledelse fra HR Prosjekt 
AS skjedde som avrop på rammeavtale. Kommunen fulgte prosedyrer for offentlige anskaffel-
ser. Problemene i anleggsprosjektet lå ikke her.  

4.2.2 Enebakk kommunes innkjøpsrutiner  

Siden 2010 er Enebakk kommune innklaget for Klagenemnd for offentlige anskaffelser 
(KOFA) én gang – for samspillsentreprise til Ytre Enebakk skole. Klager påsto at kommunen 
hadde gjort flere feil ved evaluering av innkomne tilbud. «Klagenemnda fant at ingen av kla-
gers anførsler førte frem», står det i KOFAs avgjørelse (sak 2015/101), som konkluderte med 
«Ikke brudd på regelverket». 
 
Tilbudene i 2017 ble innsendt på papir med vedlagt minnebrikke, for arkivering av dokumen-
ter i sak-/arkivsystemet. –Vi har alle permene. Etter dette er offentlige anskaffelser digitalisert 
ved at kunngjøringsverktøy (KGV) er blitt lovpålagt. KGV er en portal for kunngjøring av an-
bud og arkivering av alle mottatte tilbud, som gir en strukturert prosess. Enebakk bruker 
Tendsign fra Visma, forteller innkjøpsrådgiver. Med bakgrunn fra innkjøp i Forsvarets logis-
tikkorganisasjon og Statistisk sentralbyrå har han et særlig fokus på dokumenthåndtering og 
arkivering i sak-/arkivsystemet (Ephorte).  

                                                 
6 «Generalentreprise: Byggherren engasjerer selv arkitekt og rådgivere, men kun én entreprenør som igjen har 
kontrakt med alle de andre entreprenørene. Totalentreprise: Byggherren har kontrakt med en entreprenør som 
igjen har kontrakt med arkitekt, rådgivere og samtlige andre entreprenører», opplyser Wikipedia.no. 
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–Enebakk kommune har de siste par årene blitt mer bevisst på anskaffelsesregelverket. Men 
opplæring av ansatte er en utfordring i en kommune med noe gjennomtrekk av personell, sier 
innkjøpsrådgiver, som holder rådmannens ledergruppe informert om risikofaktorer i innkjøp.  
 
Enebakk kommune deltar i Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI). Enebakk kommune 
har 112 rammeavtaler gjennom NRI og Akershus fylkeskommune, samt tre samkjøpsavtaler 
gjennom Oslo kommune. I tillegg har kommunen ca. 50 egne rammeavtaler.  
 

 
Tangenveien 2019. Foto: Steinar Neby. 

4.3 Vurderinger 

Anbudskonkurranse for anleggsprosjektet Tangenveien ble kunngjort på Doffin i april 2017. 
Det kom inn 11 tilbud. Entreprisekontrakt ble inngått med Huser Entreprenør AS. Kontrakts-
summen (entreprisekostnad) var på 8,3 mill. kr (eks. mva.). Endringsmeldinger økte kostna-
den til 10,0 mill. kr, inkludert breddeutvidelse for 1,4 mill. kr, det vil si en prisøkning på 20 
%. Dette er innenfor anskaffelsesforskriftens grense på 50 % tillegg. 

4.4 Konklusjon 

Anleggsprosjektet Tangenveien ble gjennomført som generalentreprise, det vil si én kontrakt 
med prosjekterende og én kontrakt med entreprenør. Begge kontrakter ble inngått etter kon-
kurranse. Forprosjektkontrakt ble inngått med Sweco Norge AS. Anbudskonkurransen for en-
treprisen ble kunngjort på Doffin, og det kom inn 11 tilbud. Entreprisekontrakt ble inngått 
med Huser Entreprenør AS. Prosjekt-/byggeledelse ble innleid fra HR Prosjekt AS ved avrop 
på rammeavtale. 
 
Anleggsprosjektet Tangenveien hadde, etter det revisor kan se, ikke avvik fra Lov om offentlig 
anskaffelse (2016) med forskrift og Innkjøpsreglement for Enebakk kommune (2017). Kom-
munen fulgte regelverket for offentlige anskaffelser. De grunnleggende prinsippene om kon-
kurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet ble etter-
levd. 
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5 HVORDAN HAR KOMMUNENS PROSJEKTSTYRINGSREGLE-

MENT BLITT ETTERLEVD? 

 
 
 
 

5.1 Revisjonskriterier 

 Reglement for prosjektstyring i Enebakk kommune (2014) har blitt etterlevd i anleggs-
prosjektet Tangenveien, herunder at investeringsutgifter ikke har oversteget kommu-
nestyrets bevilgning/budsjettramme. 

 
Reglement for prosjektstyring i Enebakk kommune fastsetter fem faser i kommunens bygge- 
og anleggsprosjekter:  

1. Behovsfase. 
2. Forprosjektfase.  
3. Prosjekteringsfase.  
4. Gjennomføringsfase. 
5. Avslutningsfase.  

 
Reglement for prosjektstyring i Enebakk kommune bestemmer følgende i kapittel:  

 II Forprosjektfasen (punkt G 6): «Kostnadsberegningen skal for alle forslag påplus-
ses 20 % usikkerhet/tillegg.» 

 III Prosjekteringsfasen (punkt F): «Som et ledd i arbeidet med den årlige budsjett og 
handlingsplan justeres alle prosjektbevilgninger i f.t. prisstigningen i årene fram til 
hele prosjektet er kontrahert.»  

 IV Gjennomføringsfasen: «Gjennomføring er prosjektleders ansvar.» «Inngåtte kon-
traheringer skal refereres for prosjekt- og byggekomiteen.» «Budsjetterte investeringer 
(nybygg, nyanlegg m.m.) for kommunen kan ikke settes i gang før finansieringsforut-
setningene er oppfylt.»  

5.2 Datagrunnlag 

Anleggsprosjektet Tangenveiens faser kan tidfestes som følger:  
1. Behovsfase: Reguleringsplan ble ikke utarbeidet. Grunnerverv ble gjennomført i 

2014–2016.   
2. Forprosjektfase: 2015.  
3. Prosjekteringsfase: 2016 og 1.–3. kvartal 2017. 
4. Gjennomføringsfase: 4. kvartal 2017 og hele 2018.  
5. Avslutningsfase: 1. halvår 2019. 

 
Kommunalsjef for Teknikk og samfunn sier: –Jeg mener at vi har fulgt Reglement for pro-
sjektstyring i Enebakk kommune. Vi har fremmet sak om budsjettjustering tre ganger: fra 8,9 
mill. kr (2015) til 17,6 mill. kr (2017), til 21,6 mill. kr (2018) og til 23,0 mill. kr (2018). 
 

Problemstilling nr. 3: Hvordan har kommunens prosjektstyringsreglement blitt etterlevd i 
prosjektets faser og generelt? 
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Rådmannen poengterer at veibygging til 20 mill. kr bør planlegges godt, slik at uforutsette 
hendelser begrenses. –Investeringsprosjekter er ofte komplekse, og prosjektstyring er kompli-
sert. Gode kostnadskalkyler vil således være svært viktig.  
 
Prosjekt- og byggekomiteens leder kommenterer: –Inngåtte kontrakter og kommunens beman-
ning i anleggsprosjektet har vært innenfor budsjettramme, selv om rammen stadig måtte for-
høyes. Prosjektstyringen var ikke god, men prosjektstyringsreglementet ble nok ikke brutt.  
 

 
Tangenveien 2019. Foto: Steinar Neby. 

5.3 Vurderinger 

Reglement for prosjektstyring i Enebakk kommune krever at kontrakter for gjennomføring skal 
refereres for Prosjekt- og byggekomiteen. Forprosjektkontrakt med Sweco Norge AS og leie 
av byggeledelse hos HR Prosjekt AS ved avrop på rammeavtale ble derfor ikke referert for 
Prosjekt- og byggekomiteen. 
 
Med tre tilleggsbevilgninger kan det diskuteres om budsjettforutsetningene var på plass ved 
igangsetting av prosjekt Tangenveien. Revisor legger til grunn at tilleggsbevilgninger til kom-
munale investeringsprosjekter er vanlig, selv om det ikke er ønskelig. Det er derfor viktig at 
kommunene legger fram realistiske kostnadskalkyler som inneholder alle kostnadselementer.  

5.4 Konklusjon 

Reglement for prosjektstyring i Enebakk kommune krever at inngåtte kontrakter for gjennom-
føring (bygge- og anleggskontrakter) refereres for Prosjekt- og byggekomiteen, samt at inves-
teringer ikke igangsettes før budsjett og finansieringsforutsetninger er oppfylt. Entreprise-
kontrakt med Huser Entreprenør AS ble referert for Prosjekt- og byggekomiteen.  
 
Kostnadsberegningene ble påplusset 15 % usikkerhet, mens prosjektreglementet pålegger 20 
% (i forprosjektfasen). Prosjektbevilgningen ble ikke justert etter prisstigning i årlige hand-
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lingsprogram/årsbudsjett. Kommunestyret måtte forhøye budsjettrammen tre ganger, men in-
vesteringsprosjektet holdt seg innenfor budsjettramme. Kommunens prosjektstyringsregle-
ment ble i store trekk etterlevd gjennom prosjektets faser. (Se også neste problemstilling). 
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6 HVORDAN HAR PROSJEKT- OG BYGGEKOMITEEN VÆRT IN-

VOLVERT I PROSJEKTSTYRINGEN? 

 
 
 
 

6.1 Revisjonskriterier 

 Prosjekt- og byggekomiteen har blitt informert om anleggsprosjektets utvikling og 
utfordringer gjennom tertialrapportering og avviksrapportering.  

 Prosjekt- og byggekomiteen har vært involvert i prosjektstyringen.  
 
Reglement for prosjektstyring i Enebakk kommune sier i kapittel IV (som skal være kapittel 
V) Rapportering:  

A. Tertialrapportering: «1. Prosjektleder rapporterer til prosjekt- og byggekomiteen, fag-
utvalg, formannskap og kommunestyre i den ordinære tertialrapporteringen. 2. Rapp-
ortens hovedpunkter skal være framdrift i arbeidet og økonomi. 3 Prosjektleder møter 
ved behandling av tertialrapporten i prosjekt- og byggekomiteen.»   

B. Avviksrapportering: «1. Ved større avvik på prosjektets innhold, framdrift eller øko-
nomi skal det rapporteres umiddelbart til prosjekt- og byggekomiteen. 2 Det settes opp 
et fast punkt på sakslista til prosjekt- og byggekomiteen for avviksrapportering og evt. 
annen muntlig rapportering fra prosjektene.» 

6.2 Datagrunnlag 

Rapportering av investeringsprosjekter til Prosjekt- og byggekomiteen skjer slik:  
 Budsjettjusteringssaker: I prosjekt Tangenveien har tre budsjettjusteringssaker gitt 

grundig prosjektrapportering til politisk nivå.    
 Referatsaker (RS): Kommunens tertialrapporter og årsrapporter/årsberetninger, som 

inneholder kapitler om investeringsprosjekter, fremlegges som referatsaker.  
 Eventuelt: Muntlige orienteringer og svar på spørsmål om fremdrift og økonomi i in-

vesteringsprosjekter.   
 
Prosjekt- og byggekomiteen avholdt seks møter i 2018. Tangenveien ble berørt slik: 
 

PROSJEKT- OG BYGGEKOMITEENS BEFATNING MED PROSJEKT TANGENVEIEN I 2018 
Møtedato: Protokoll vedrørende prosjekt Tangenveien: 
25.1.2018: RS (protokoll): «Holm hadde i forkant av møtet sendt inn til administrasjonen 

et ønske om å få fremlagt oversikt over økonomi og fremdrift i Tangenveien 
til dette møtet i PBK. Kommunalsjefen sier at denne henvendelsen vil bli lagt 
frem som egen sak til neste møte i PBK.» 

1.3.2018: RS Tangenveien – gjennomføring: «Representanten Sveinung Holm, H, var 
sterkt kritisk til hvordan prosjektet ble gjennomført. Han påpekte at utførelsen 
fremstår som lite heldig og kommunen burde har grepet fatt i dette tidligere. 
Kommunalsjefen sier at det er gjennomgått hva som må tas tak i og vil følge 
dette tettere opp med entreprenøren. Kommunalsjefen sier at det ikke har vært 

Problemstilling nr. 4:  Hvordan har Prosjekt- og byggekomiteen vært involvert i prosjektsty-
ringen? 
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den beste oppfølgingen av kommunen i dette prosjektet. Det har vært mange 
uheldige omstendigheter bl.a. har prosjektleder vært delvis sykemeldt. Det er 
etablert som et midlertidig tiltak at skolebarna følges på veistrekningen inntil 
sikring er foretatt. Nå er også veien brøytet og det er fjernet snø for å bedre 
sikten.»  

19.4.2018: RS Status Tangenveien: «27.02.2018 sendte Sveinung Hom e-post til admini-
strasjonen om å få fremlagt oversikt over økonomi og fremdrift i Tangenveien 
til møtet i PBK. Denne saken – Status Tangenveien – er satt opp som referat 
til dette møtet, [men] vedleggene er ikke blitt sendt ut til PBK, men til TEK.» 

24.5.2018: Eventuelt: «Enebakk Høyre v/Sveinung Holm fremla følgende spørsmål til be-
svarelse: […] Siste del av Tangenveien der veibredde er 4 meter og fortau 2. 
Kan vi få en redegjørelse på hvordan dette er tenkt utført, og når arbeidene 
skal utføres? […] Hvorfor er ikke Tangenveien et punkt i møtene til PBK? Vi 
ønsker dette fremover. Status, fremdrift og økonomi. Er dette mulig?» 

16.8.2018: PS 16/18 Oppgradering Tangenveien – tilleggsbevilgning: PBKs innstilling 
ble i store trekk vedtatt av kommunestyret 17.9.2018 (jf. 2018 i kap. 3.2.1).   

8.11.2018: RS Status Tangenveien: «Prosjektleder orienterte kort om status for prosjektet 
vedrørende fremdrift. Det har kommet flere henvendelser fra beboere rundt 
Tangenveien vedrørende smal veibredde. Prosjektleder opplyste at prosjektert 
veibredde på en begrenset strekning av veien er 3,8 meter + fortau på 2 meter. 
Mange er bekymret for trafikksikkerheten på denne veistrekningen. Denne sa-
ken er presentert som en referatsak og det kan ikke fattes vedtak. Prosjekt og 
byggekomiteen var likevel samstemt på at prosjektert løsning ikke er trafikk-
sikker og ønsker at fortauet kuttes ut og at hele trasebredden benyttes til vei. 
Entreprenøren er i ferd med å sette kantstein for fortauet. PBK anbefalte at 
prosjektleder tar kontakt med entreprenøren for å endre utførelsen.»  

Kilde: Prosjekt- og byggekomiteens protokoller 2018, Enebakk.kommune.no. RS: referatsak. 
 
Også i Prosjekt- og byggekomiteens møte 21.3.2019 ble prosjekt Tangenveien drøftet som re-
feratsak. Følgende står i protokollen: «Som kjent kom kommunen opp i en svært vanskelig 
situasjon da PBK ønsket en endring i prosjektet ut fra opplysninger gitt i møte, i det arbeidene 
var i ferd med å avsluttes.»  
 
Kommunalsjefen kommenterer rapporteringen: –Reglement for prosjektstyring i Enebakk 
kommune setter rammen for administrasjons kontaktpunkter med politikerne. Den viktigste 
fasen er forprosjektfasen, da man fastsetter veibredde, fortau og sykkelvei. Sjekkpunkter med 
politikerne før anbudskunngjøring og etter mottatte tilbud er også viktig. I gjennomføringsfa-
sen er det ikke så mye man får gjort; da kommer det noen endringsmeldinger som administra-
sjonen må ta stilling til. Vi mener at Prosjekt- og byggekomiteen er holdt løpende orientert 
om utviklingen av prosjektet i gjennomføringsfasen. Komiteen har blitt involvert der prosjekt-
styringsreglementet sier den skal involveres.  
 
Prosjekt- og byggekomiteens leder ser det annerledes: –Når sykefravær i prosjektledelse går 
over fra korttids- til langtidsfravær, bør det rapporteres umiddelbart til Prosjekt- og byggeko-
miteen. Problemene ble nok nevnt muntlig i forbifarten, men saksframlegg om dette kom til 
komiteen nesten ett år etter at problemene startet. Prosjekt- og byggekomiteens medlemmer, 
hvorav flere er bygningsingeniører, observerte selv prosjekt Tangenveiens utfordringer og 
fikk innspill fra beboere lenge før administrasjonen meddelte det skriftlig.  
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Rådmannen påpeker at det rapporteres på status i prosjektene i hvert tertial, men i prosjekter 
av en viss kompleksitet bør det i tillegg vurdere å legge fram notater underveis. Dette må 
imidlertid vurderes i det enkelt prosjekt.  
 
 
 

 
Tangenveien 2019. Foto: Steinar Neby. 

6.3 Vurderinger 

«Hvorfor er ikke Tangenveien et punkt i møtene til PBK?» spurte Høyres representant i Pro-
sjekt- og byggekomiteen (24.5.2018). Sviktende rapportering medførte at Prosjekt- og bygge-
komiteens medlemmer så seg nødt til å innhente situasjonsrapporter på egenhånd, ved å ob-
servere på anleggsplassen og å snakke med beboere i Tangenveien. 
 
Prosjekt- og byggekomiteen involverte seg i veibredden i de innerste 200 m av prosjekt 
Tangenveien. Dette skjedde uten at komiteen ble invitert til å mene noe; veien var jo under 
bygging. Kommunalsjefen påpeker at politikerne på tidligere tidspunkt var forelagt at veien 
ble smal på denne strekningen, uten å reagere. (Prosjekt- og byggekomiteen ble orientert om 
veibredde i møter 15.6.2017, 24.5.2018 og 16.8.2018.) Revisor konstaterer at lokalbefolk-
ningens reaksjon og politikernes involvering bidro til en bedre veiløsning.   

6.4 Konklusjon 

Enebakk kommunes administrasjon rapporterer om investeringsprosjekter til Prosjekt- og 
byggekomiteen gjennom budsjettjusteringssaker, referatsaker med kommunens tertialrappor-
ter og årsrapporter, samt muntlig orientering og svar på spørsmål om prosjektenes fremdrift 
og økonomi. Tre budsjettjusteringssaker for prosjekt Tangenveien rapporterte grundig om 
prosjektet til politisk nivå.  
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Utvalgspolitikere var frustrerte over for lite rapportering om prosjekt Tangenveien. Dette til-
sier at administrasjonen bør utvide rapporteringen til Prosjekt- og byggekomiteen. Rådman-
nen tar sikte på økt informering gjennom notater om status og utfordringer underveis i inves-
teringsprosjekter. Dette vil høyne Prosjekt- og byggekomiteens involvering i prosjektstyring. 
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 
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