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FORORD
Det er med stolthet vi nå ser tilbake på arbeidet som er lagt ned siden vi startet opp BA2015 i 
2012. Gjennom disse årene har vi sett at stadig flere partnere har kommet til og en stadig økende 
interesse for vårt arbeid i bransjen for øvrig. Vi tolker dette som at vi har truffet godt med våre 
fokusområder og initiativ overfor næringen. Gjennom denne sluttrapporten søker vi å 
oppsummere det betydelige arbeidet som er lagt ned av våre partnere gjennom BA2015. 
BA2015 vokste ut fra en situasjon hvor det var mye kritikk og negative skriverier knyttet til en 
bransje hvor produktivitetsutviklingen gikk i gal retning. Bransjen fremstod som fragmentert 
med utfordringer knyttet til manglende rammeverk for prosjektstyring, kvalitet på prosjektering 
og systematisk kompetanseheving. Gjennom disse årene mener vi å ha opplevd en utvikling i en 
retning av en mer samlet bransje med økt fokus på systematikk og kompetanse. Vi håper og tror 
at BA2015 har vært en bidragsyter i denne utviklingen. 

Vi vil også benytte anledning til å takke alle våre partnere for at dere har vært aktive og positive 
bidragsytere inn i dette forbedringsinitiativet. Det gjør oss overbevist om at vi sammen kan bidra 
til en positiv utvikling i en bygg- og anleggsnæring på vei inn i en spennende fremtid, hvor mye 
tyder på at vi i løpet av få år vil være Norges største næring. Dette vil kreve at vi sammen evner å 
omstille og tilpasse oss de endringene denne utviklingen og veksten medfører. Klarer vi dette vil 
vi stå godt rustet til å møte de utfordringene vi står ovenfor.
Vi gleder oss til å markere avslutningen av BA2015 gjennom den årlige konferansen hvor vi får 
vise dere alt det gode arbeidet som er nedlagt disse årene. 

Vi har blant annet:
• Tilgjengeliggjort internasjonal beste praksis for den norske BAE næringen
• Etablert Byggenæringens Prosjektskole for BAE næringen. Dette vil være en plattform for 

spredning av siste tilgjengelig beste praksis og viktig prosjektkunnskap. 
• Styrket satsningen på bygg- og anleggsnæringen i Prosjekt Norge
• Etablert en database for konkret prestasjonsmåling og benchmarking
• Bidratt til å utvikle NTNU med en målsetning om å være den beste utdanningsinstitusjonen 

innen prosjekt-, prosjektering- og produksjonsledelse i Europa
• Testet og dokumentert uttesting av ulike praksiser i demonstrasjonsprosjekter

Både vi og våre partnere vil ta med oss leveransene inn i vårt daglige virke for å forbedre oss 
selv og våre samarbeidspartnere. Vi er sterke i troen på at dette vil kunne bidra til en positiv 
videreutvikling av vår næring.
Selv om mye er gjort er det avgjørende at vi sammen jobber for ytterligere utvikling av bransjen 
vår gjennom videreforedling og uttesting av eksisterende beste praksis. Bidrag inn i FoU-
prosjekter og nettverk med formål om å løfte bransjen er også avgjørende for å sikre den 
videre utviklingen.

Takk for oss!

Bjørn Andersen, NTNU og Halvard Kilde, Metier

Ledelsen i BA2015



INNLEDNING
Denne rapporten gir et innblikk i hva BA2015 har vært og en oversikt over hva dette 
programmet har gjort for å bidra til en forbedring av den norske bygg- og 
anleggsnæringen.

I 2012 gikk noen sentrale virksomheter i næringen sammen om et initiativ for å bidra 
til et løft i næringen. Dette ble begynnelsen på BA2015 og i forbindelse med oppret-
telsen av programmet definerte man at BA2015 skal være en katalysator for å gjøre 
næringen og partnerne enda bedre. Dette skulle gjennomføres ved å innhente, videre-
utvikle og implementere prosesser, systemer og kunnskap som målbart forbedrer 
effektiviteten i virksomhetene og prosjektene. Gjennom å implementere internasjonal 
beste praksis tilpasset norske forhold, skulle den norske BAE-næringen fremstå som 
ledende i verden. BA2015 skulle være handlingsorientert, der innføring av kunnskap 
og prosesser vi vet gir resultater skulle være første prioritet.
Viktigheten av å få til en videre utvikling og forbedring av bygg- og anleggsnæringen 
underbygges av utviklingen vi nå ser i Norge. Med en nedgang innen olje og gass er 
det sannsynlig at en større andel av fremtidig sysselsetting og verdiskaping vil skje i 
landbasert virksomhet. Prognoser peker på at BA-næringen vil kunne passere olje og 
gass som Norges største næring allerede i 2017.

Det er skrevet og sagt mye om produktiviteten i næringen og at den utvikler seg i 
negativ retning. Dette har gitt diskusjoner rundt statistikk og tall som legges til 
grunn for disse påstandene. Evner man å se bort fra dette og heller fokusere på da-
gens situasjon, er det en felles oppfatning om at det finnes et betydelig forbedrings-
potensial i næringen. I en næring som omsetter for over 450 mrd. NOK årlig vil kun 
mindre forbedringer lede til betydelige økonomiske gevinster. Noen av områdene som 
peker seg ut med størst potensiale for forbedring, og som BA2015 har søkt å forbedre, 
er blant annet prestasjonsmåling, uttesting og tilgjengeliggjøring av internasjonal 
beste praksis, kompetanseheving, erfaringsutveksling og forbedret omdømme 
Gjennom disse årene har partnerne i BA2015 jobbet målbevisst mot de målsetningene 
som ble satt ved oppstart. Ved avslutning av programmet, rundt årsskifte 2015/16, 
foreligger det en rekke leveranser som kan bidra til en forbedringer. Leveransene 
omfatter blant annet flere veiledere om sentrale tema og problemstillinger, en norsk 
portal for benchmarking, erfaringer fra flere fysiske demonstrasjonsprosjekter, 
tilgjengeliggjøring av Construction Industry Institute (CII) sine beste praksiser og et 
Prosjekt Norge med styrket fokus på BA-næringen. 

Gjennom sine leveranser har BA2015 bidratt til et fundament for forbedring. Nå 
gjelder det å ta i bruk disse leveransene og jobbe for forbedring slik at næringen vår 
i fremtiden blir sett opp til som en viktig og avgjørende bidragsyter i utviklingen av 
samfunnet. 
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PARTNERE OG BIDRAGSYTERE
Gjennom programmet har vi hatt gleden av å samarbeide med mange viktige og 
dyktige aktører i bygg- og anleggsnæringen. Partnernes bidrag, deltakelse og støtte 
underveis har vært avgjørende for at vi har kunnet gjennomføre programmet med høy 

grad av måloppnåelse.

PROGRAMSTYRET

JBV – Per Arne Fredriksen
Hvorfor engasjerte du deg i BA2015?
- JBV engasjerte seg i BA2015 da vi ser behovet for å sikre at 
prosjekter gjennomføres i henhold til «beste praksis» og ikke 
minst en mer effektiv gjennomføring.
Hva mener du er det viktigste BA2015 har fått til?
- Det viktigste som BA2015 har fått til er å spre kunnskap mellom 
de ulike aktørene i BAE-næringen gjennom presentasjoner på 
frokostmøter og partnermøter og hjemmesiden.

Statsbygg – Synnøve Lyssand Sandberg
Hvorfor engasjerte du deg i BA2015? 
- For å utnytte muligheten til å utvikle Statsbygg og BAE-næringen i 
et felles program innenfor områder som begge vil ha praktisk nytte 
av. Styrke kunnskapsbasert utvikling av BAE-næringen. 
Hva mener du er det viktigste BA2015 har fått til? 
- Demonstrasjonsprosjektene. Akkurat nå er følgeprosjektene og 
evalueringen vi har av LEAN-pilotene viktig. Kontakten og starten 
på utnyttelse av CII-kompetanse og –benchmarking.

Vianova – Jan Erik Hoel
Hvorfor engasjerte du deg i BA2015?
- Fordi dette var et forbedringsprosjekt som var målrettet og praktisk 
og hvor vi fikk påvirket innholdet med de forbedringsaspektene vi 
er spesielt opptatt av, nemlig 3D-/BIM prosjektering innenfor 
samferdsel kombinert med smidige prosjekteringsmetodikk.  
Hva mener du er det viktigste BA2015 har fått til? 
- Det viktigste BA2015 har oppnådd, er nok å programmet har fått satt 
fokus på utfordringer innenfor BA-næringen og samtidig kommet 
med konstruktive løsninger på utfordringene bl.a. gjennom 
«Best practice» beskrivelsene, pilotprosjekt og kursopplegget.
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Proactima –Peer Chr. Anderssen 
Hvorfor engasjerte du deg i BA2015? 
- Vi ønsket å bidra til å etablere ambisiøs og kostnadseffektiv 
HMS-styring i prosjekter
Hva mener du er det viktigste BA2015 har fått til? 
- Samlet BA næringen rundt felles mål og metoder

Rambøll – Ole-Petter Thunes
Hvorfor engasjerte du deg i BA2015? 
- Alle som er en del av byggenæringen må ha som mål å bidra 
til at vi kan planlegge og gjennomføre de store prosjektene, som 
skal bidra til lavere ressursforbruk, på en god og effektiv måte 
for samfunnet. Dette fordrer alternative gjennomførings-
modeller og forutsetningen for å lykkes med disse er bedre 
samarbeid på tvers mellom aktørene i næringen – kundene, 
planleggere, leverandører og entreprenører. Vi synes BA 2015 
har vært et viktig initiativ for å nå dette målet.

WSP – Karen Wilhelmina Riddervold 
Hvorfor engasjerte du deg i BA2015?
- Effektivisering av byggeprosessen er et brennaktuelt tema. 
Som kompetansebedrift er WSP opptatt av å bidra aktivt i gode 
bransjeinitiativ med mål om å etablere praktiske måter for å 
løse kjente utfordringer på i bransjen. 
Hva mener du er det viktigste BA2015 har fått til? 
• Satt fokus på effektivitet i alle ledd 
• Etablert eksempler på beste praksis
• Gjennomført noen av de beste bransjekonferansene i BAE 

NTNU – Bjørn Andersen
Hvorfor engasjerte du deg i BA2015?
- NTNU har lang historie for forbedringsorientert arbeid med BA-
næringen, men litt “spredt”, dette var et program som la 
opp til en samlet innsats mot et utvalg av viktige aktører i 
bransjen. Det er en viktig del av NTNU sitt samfunnsoppdrag 
å dele forskningsbasert kunnskap.
Hva mener du er det viktigste BA2015 har fått til?
- Tendens til en kulturendring mot mer forbedringsorientert, en 
styrket tro på bransjens evner og noen konkrete verktøy, som benchmarking.



SINTEF – Jan Alexander Langlo
Hvorfor engasjerte du deg i BA2015?
- Den viktigste motivasjonen for mitt engasjement i BA2015 er et 
ønske om å bidra til at norsk BAE-næring vil øke sin konkurranse-
kraft og gjøre næringen i stand til å møte fremtidens utfordringer. 
Dette er en kompleks og sammensatt utfordring, og BA2015 har 
bidratt til å sette søkelyset på flere av disse fasettene. I tillegg er 
det veldig motiverende at så mange store aktører har gått sammen 
i BA2015 for å løse denne utfordringen.
Hva mener du er det viktigste BA2015 har fått til?
- Jeg mener at BA2015 har bidratt på mange områder, men dersom 
det kun er ett tema som skal fremheves, så mener jeg det må være 
at partnerne i BA2015 har oppdaget hvor viktig det er å bruke 
prestasjonsmåling som et verktøy for å måle effekten av de 
forbedringstiltakene de setter ut i livet. Samarbeidet med CII har vist 
at målrettet forbedringsarbeid, basert på forskning og utvikling, og 
fulgt opp av prestasjonsmåling gjør at forbedringsarbeidet jobber ut 
ifra “å vite” i stedet for “å tro”. Videre mener jeg at BA 2015 har lagt 
kimen til et lengre og mer spennende samarbeid for fremtiden.

Skanska – Ståle Rød
Hvorfor engasjerte du deg i BA2015?
- Skanska ønsket å delta ut ifra behovet for å utvikle en samlet 
kompetanse på prosjektgjennomføring i norsk bygge- og 
anleggsnæring. Gjerne inspirert av «best practice» fra det 
internasjonale markedet.
Hva mener du er det viktigste BA2015 har fått til? 
- Fokuset vi har hatt på å få belyst hele byggeprosessen fra idè til fdv 
i et helhetsperspektiv. Dessuten er jeg glad for at vi har fått en OPS 
veileder, som nå tilgjengeliggjøres for hele det norske markedet.

OEC – Knut Hegge
Hvorfor engasjerte du deg i BA2015? 
- BA2015 virket som en ryddig og handlekraftig organisasjon som 
ønsket å forbedre byggebransjen med praktiske og nyttige tiltak. 
Dette skulle gjøres ved at alle deltakerne skulle by på egen kom-
petanse til felles beste. 
Hva mener du er det viktigste BA2015 har fått til? 
- Nettopp utvikling av praktiske veiledere samt tilgjengeliggjøring 
av nyttige erfaringer og veiledere fra andre land og miljøer.
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Metier – Halvard Kilde 
Hvorfor engasjerte du deg i BA2015?
- Hovedårsaken til at Metier tok initiativ til BA2015 var et brennende 
ønske om å jobbe sammen med næringen selv rundt et meget viktig 
mål for samfunnet – å øke produktiviteten og verdiskapingen i Norges 
viktigste næring.
Hva mener du er det viktigste BA2015 har fått til?
- Ser vi på de konkrete prosjektene i programmet så er det absolutt 
viktigste resultatet at programmet har fått frem en rekke gode verktøy, 
metoder og ny kunnskap basert på absolutt beste praksis. Ser man 
litt større på det, så har den viktigste effekten vært å få økt bevissthet 
og fokus på viktigheten og nytten av å forbedre landets snart største 
næring. Det at mange av de største og absolutt ledende aktørene 
i næringen ble med og valgte å satse har bidratt til at stadig flere 
organisasjoner setter forbedringsarbeid i system. Det viktige nå blir 
derfor at den positive bølgen av forbedringsarbeid som må er i gang 
fortsetter med høyere tempo og med større bredde. Det vil virkelig 
bidra til at den norske BAE næringen blir den absolutt ledende i 
internasjonal målestokk.

COWI – Kirsti Engebretsen Larssen
Hvorfor engasjerte du deg i BA2015?
- For oss har det vært viktig at alle aktørene i næringen står samlet 
om å identifisere og utvikle nye løsninger for samfunnets utfordringer. 
De neste 30 årene skal det bygges mer enn noen gang i Norge. 
Vi opplever stor global konkurranse, samtidig som at teknologi-
utviklingen bidrar til at vi kan planlegge smartere løsninger raskere 
til lavere kostnader. Dette er COWI en del av, og vi ønsker å ta et 
bransjeansvar i å drive denne utviklingen videre.
Hva mener du er det viktigste BA2015 har fått til?
- Jeg vil trekke frem koblingen mellom akademia og næringen som noe 
av det mest verdifulle i BA2015. Gjennom forskning og beste praksis fra 
CII og NTNU, kan næringen benytte velprøvde metoder og verktøy som 
øker effektiviteten. Samtidig er det svært viktig at forskningsmiljøene 
knytter seg enda tettere opp mot hvilke praktiske utfordringer næringen 
faktisk jobber med å løse. Samspillet skal gi kundene våre løsninger som 
både er innovative og samtidig realiserbare.



Atkins – Pierre Robert Bastviken
Hvorfor engasjerte du deg i BA2015?
- Jeg engasjerte meg i BA2015 for å bidra til å skape et løft for en 
svært viktig bransje for landet og for Atkins. 
Hva mener du er det viktigste BA2015 har fått til?
- BA2015 har bidratt til å etablere en felles virkelighetsforståelse av 
tilstanden i bransjen og derigjennom skapt en motivasjon for å få til 
forbedringer. BA2015 har adressert de viktigste forbedringsområdene, 
satt det hele i system og produsert praktiske gripbare leveranser av 
varig verdi som bransjens aktører lett kan anvende i sin kontinuerlig 
forbedringsprosess.

Statnett – Elisabeth Vardheim
Hvorfor engasjerte du deg i BA2015?
- Statnett har en stor portefølje investeringsprosjekter under 
planlegging og gjennomføring.  Gjennom BA2015 ville vi delta i 
arbeidet med definering og erfaringsutveksling av beste praksis 
innen prosjektvirksomhet og gjøre dette tilgjengelig for bransjen, 
og tilrettelegge for læringsarenaer. Bred deltakelse med tverrfaglig 
kompetanse fra byggherrer, rådgivere og entreprenører samt NTNU 
og Sintef ga tro på god erfaringsdeling og mulighet for læring og 
implementering.   
Hva mener du er det viktigste BA2015 har fått til?
- BA2015 har samlet sentrale aktører i BAE-bransjen som med sin tverrfaglige 
erfaring og kompetanse har bidratt til å definere beste praksis innen 
flere viktige tema innen prosjektvirksomhet. Disse baserer seg også på 
internasjonal kunnskap særlig gjennom CII.  Det er gjennomført en del utvalgte 
demonstrasjonsprosjekter hos partnerne i BA2015, og erfaring fra disse deles.  
BA2015 har produsert en serie med “beste praksis” innen ulike tema som nå er 
tilgjengelig for bransjen.  Videre er det i BA2015-regi arrangert mange nyttige 
arenaer for deling av kunnskap og erfaringer bla gjennom temamøter, store 
konferanser og opplæringstilbud bla hos NTNU.
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ORGANISERING
Programmet har vært bestående av en ledelse, en administrasjon og programstyret. 

Administrasjonen har hatt som oppgave å støtte ledelsen i gjennomføringen ved å 

koordinere og støtte leveransene fra arbeidspakken og den daglige driften av 

programmet. Ved faste intervaller har det vært arrangert programstyremøter der 

ledelsen har informert om status, presentert ulike tema og fått innspill fra partnerne

til innhold og prioriteringer i programmet. 

Organiseringen er illustrert under.
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PROGRAMLEDELSEN 

HALVARD KILDE – PROGRAMLEDER 

Halvard S. Kilde er administrerende direktør i Metier. Han er utdannet sivilingeniør 

fra NTH med tilleggsutdannelse innen ledelse og administrasjon. Han var sentral 

i oppbyggingen og gjennomføringen av det nasjonale forskningsprogrammet 

Prosjektstyring år 2000 (PS 2000), både som prosjektleder for enkeltprosjekter og som 

programkoordinator for hele programmet. Kilde har i dag bred erfaring innen 

prosjektfaget, både teoretisk og praktisk. De siste 15 årene har han jobbet for ledelse 

og mellomledelse i prosjektorienterte selskaper. Fokuset har vært å forbedre virksom-

hetenes evne til å gjennomføre gjentagende vellykkede prosjekter. Han har erfaring fra 

ulike bransjer som; offentlig sektor, Olje & Gass, IKT, Telekom og Bygg- og anlegg. 

BJØRN ANDERSEN – FOU-SJEF 

Bjørn Andersen er professor ved NTNU. Han er utdannet fra NTH, sivilingeniør fra 

maskinlinjen og senere dr.ing. innen benchmarking. Bjørn har arbeidet med prosjek-

tledelse i snart 20 år, og har vært aktiv i PS2000/NSP siden starten, nå som senterleder 

for Prosjekt Norge. Han driver undervisning innen faget, er studieprogramleder for siv.

ing.-programmet Produktutvikling og produksjon, og har lang erfaring fra forskning 

innen bygg og anlegg, olje og gass og IKT-prosjekter.

ADMINISTRASJONEN
Personene i administrasjonen har vært ansvarlige for den kontinuerlige driften og 

administrasjon av programmet. Dette innebærer blant annet koordinering og bidrag 

i de ulike leveransene, dialog med partnere, dialog med media og gjennomføring av 

konferanser og øvrige arrangement. Denne gruppen er primært bestående av 

ressurser fra NTNU, SINTEF og Metier.  



ALEXANDER SMIDT OLSEN

Alexander har vært den operative prosjektlederen i BA2015 og har vært tett involvert i 

demonstrasjonsprosjektene og utviklingen av benchmarkingsløsningen. 

ASBJØRN DYRNES RÆDER

Asbjørn har tatt del i teamet som har administrert gjennomføring av programmet.  

Han har hatt en sentral rolle i tilgjengeliggjøringen av materialet vi har fått  

tilgang på via CII.

VIGDIS LAMBERG

Vigdis har vært informasjonsansvarlig for prosjektet. Hun har hatt ansvar for 

prosjektets arrangementer, så som planlegging og gjennomføringen av de årlige 

konferansene, frokostmøter og øvrige arrangementer. Videre har hun vært ansvarlig 

for media og kommunikasjon i BA2015. 

JAN ALEXANDER LANGLO

Jan Alexander har vært SINTEFs representant inn i BA2015. Gjennom sin rolle har 

han koordinert mot andre initiativ der SINTEF er involvert samt bidratt inn i ulike 

demonstrasjonsprosjekter. 

HÅVARD SKALDEBØ

Håvard har med sin lange erfaring og sterke kompetanse innenfor prosjekt og 

prosjektgjennomføring i næringen vært en viktig sparringspartner og bidragsyter i 

flere demonstrasjonsprosjekter og programstyremøter.

OLAV TORP

Olav har vært ansvarlig for å ivareta leveransene fra BA2015 inn i NTNU med tanke 

på tilgjengeliggjøring for studentene og for bruk i undervisningen. Han har også hatt 

ansvar for koordinering av masteroppgavene som er levert ved NTNU.

LINDA CATHRINE HALD

Linda har deltatt i arbeidet med å tilgjengeliggjøre internasjonal beste praksis til den 

norske bygg- og anleggsnæringen. Hun har også vært sentral i administrering av 

bidragene fra SINTEF og NTNU.

ERIK MALM

Erik har i samspill med andre håndtert drift og gjennomføring av BA2015 i sin helhet. 

Han har bidratt inn i de aller fleste arbeidspakkene i programmet og stått ansvarlig for 

koordinering og publisering av leveransene.
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BAKGRUNN
Dette kapittelet beskriver kort hvordan BA2015 kom til og hvilke målsetninger man 

satte seg ved oppstarten.

OM BA2015

I 2012 gikk noen sentrale virksomheter i næringen sammen om et initiativ for å bidra til 

et løft i næringen. Dette ble begynnelsen på BA2015 og i forbindelse med opprettelsen 

av programmet definerte man følgende beskrivelse av hva BA2015 skulle være.

BA2015 skal være en katalysator for å gjøre næringen og partnerne enda bedre. Dette 

skal gjennomføres ved å innhente, videreutvikle og implementere prosesser, systemer 

og kunnskap som målbart forbedrer effektiviteten i virksomheten og i prosjektene. 

Gjennom å implementere internasjonal beste praksis tilpasset norske forhold, skal den 

norske BAE-næringen fremstå som ledende i verden.

BA2015 skal være handlingsorientert, der innføring av kunnskap og prosesser vi vet gir 

resultater skal være første prioritet. 

HENSIKT OG MÅL
Ved opprettelsen av programmet ble det utarbeidet er styringsdokument. Dette 

beskriver blant annet visjon og målsetninger og disse er gjengitt under. 

VISJON

Visjonen til BA2015 er å skape en norsk BAE-næring i verdensklasse. 

EFFEKTMÅL

BA2015 skal bidra til og målbart forbedre produktiviteten og leveringsevnen innen bygg 

og anlegg. Gjennom fokuserte tiltak skal man oppnå forbedring på etablerte måling-

sparametere. Det vil i oppstarten prioriteres å fremskaffe statistikk og målinger for 

relevante parametere og deretter defineres kvantifiserte mål om årlige forbedringer. 

Relevante parametere vil kunne være:

• Kostnadseffektiviteten forbedres

• Øke produktiviteten under utbygging

• Redusere antall skader og uønskede hendelser

• Redusere antall byggefeil



RESULTATMÅL

Programmet har definert seks overordnede resultatmål:

1. Dokumentere og implementere internasjonal beste praksis i den  

norske BAE næringen

2. Etablere Prosjektakademiet for BAE næringen, og gjennom dette akademiet  

bygge unik og viktig prosjektkunnskap i hele BAE næringen

3. Å opprette et norsk “Center of excellence” ved NTNU basert på erfaringene  

fra Construction Industry Institute

4. Etablere en database for konkret prestasjonsmåling og benchmarking

5. Utvikle NTNU som den beste utdanningsinstitusjonen innen prosjekt-, 

 prosjektering- og produksjonsledelse i Europa

6. Å gjennomføre 20-25 demonstrasjonsprosjekter

Hvert resultatmål skal oppnås gjennom fokuserte arbeidspakker som hver har egne 

delmål og klare leveranser ved definerte og tidfestede milepæler. 

GJENNOMFØRING
ARBEIDSOMFANG

Programmet har i gjennomføringen forholdt seg til WBS’en som ble etablert ved 

oppstart. Denne er illustrert under og består av ulike arbeidspakker som alle har sine 

egne målsetninger og leveranser. 

BA2015 WBS

Senter for byggeprosess
“Center of Excellence”

Administrasjon &
programledelse

Programledelse

FOU Utdanning og
opplæring

Kunnskapsspredning 
og formidling

Definere og
tilgjengeliggjøre

beste praksis

Samhandling med 
andre nasjonale

initiativ

Etablere senteret

Drift og
organisering

Benchmarking &
metrics

Demonstrasjons-
prosjekter

Masteroppgaver/
dr.ing program

Byggenæringens
prosjektskole

Utvikle NTNU

BA-konferansen

Media og 
informasjon

Communities of
practice

Tilgjengeliggjøre
CII´s beste praksis

i Norge

Bilbliotek/
database
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MÅLOPPNÅELSE
BA2015 er stolte og fornøyde med at vi gjennom de tre siste årene har innfridd de aller 

fleste målsetningene fullt ut. Gjennom strukturert arbeid innenfor de ulike arbeidspa-

kkene har vi gjennom leveransene gjort et felles bidrag for å bidra til en forbedring i 

BA-næringen. 

Spesielt fornøyd er vi med relasjonen som er etablert med Construction Industry 

Institute og som har gitt tilgang på en norsk portal for benchmarking av prosjekter 

og en rekke beste praksiser. Videre har dialogen med media og antallet publikasjoner 

knyttet til BA2015 vært veldig tilfredsstillende.

Tabellen under viser mål og måloppnåelse for samtlige arbeidspakker. 

ARBEIDSPAKKE MÅL STATUS
Center of Excellence - 

Etablere senteret

Senter for byggeprosess skal 

være etablert ved NTNU innen 

01.11.2013

Gjennomført – Prosjekt Norge er 

etablert med styrket fokus på bygg- og 

anleggsnæringen

Center of Excellence - 
Drift og organisering

• Gradvis oppbygging av 
medlemsmassen til et 
mål om 50 deltakere 
innen 2015.

• Etablering av avtale med 
CII om norsk deltakelse 
i og adgang til deres 
benchmarking-database.

• Gjennomført 5 til 7 
FoU-prosjekter i løpet av 
programperioden frem 
til 2015.

• Bygge senteret slik at det 
fortsetter som en per-
manent kunnskapsenhet 
for BAE-bransjen etter 
programmets utløp.

• Målet om en medlemsmasse på 50 
er dessverre ikke nådd, tallet ligger 
på rundt 30, men blant disse er de 
mest toneangivende aktørene og 
det arbeides fortsatt med å utvide 
gruppen av partnere

• Det er etablert et tett og godt sa-
marbeid med CII og et omfattende 
prosjekt for å prøve ut 10-10 bench-
marking i mange virksomheter

• Det er gjennomført et titalls 
FoU-prosjekter og det etableres 
stadig nye prosjekter

• BAE-programmet i Prosjekt Norge 
er en livskraftig enhet som vil 
fortsette viktige aktiviteter etablert 
i BA 2015



ARBEIDSPAKKE MÅL STATUS

FoU – Demonstras-
jons-prosjekter

• Gjennomføre 20 til 25 
demonstrasjonsprosjekter 
i løpet av programmet.

• Demonstrasjons-prosjek-
tene skal involvere minst 
100 ulike bedrifter og 
andre aktører.

• Demonstrasjons-prosjek-
tene skal i snitt prestere 
bedre enn bransjesnittet.

Det er gjennomført 9 demonstrasjons-
prosjekter og 7 beste praksis prosjekter 
i regi av BA 2015. Antallet prosjekter er 
dermed lavere enn målsetningen, men 
verdien og læringsaspektet som har 
kommet ut av prosjektene er i tråd med 
målsetningen. Det anslås at disse 
prosjektene totalt sett har involvert 
opp imot 100 ulike bedrifter og aktører. 
Målsetningen mo, at demonstrasjon-
sprosjektene skulle levere bedre enn 
bransjesnittet har vist seg vanskelig å 
måle ut i fra flere årsaker: 

• Prosjektene er langvarige og 
var ikke ferdigstilte når BA 2015 
avsluttes.

• Det har ikke lyktes å etablere et 
prestasjons-snitt for BA bransjen i 
Norge i løpet av BA 2015 program-
mets varighet. BA 2015 har likevel 
lagt til rette for at slike målepa-
rametere kan etableres i fremtiden 
gjennom innføringen av CIIs bench-
markingsprogram i Norge.

FoU - Benchmarking 
& metrics

• Det etableres adgang for 
norske prosjekter til å 
benchmarke mot CII sin 
benchmarking-database

• Dette skjer gjennom at 
det etableres en norsk 
“PAL” (PAL= Performance 
Assessment Laboratory) 
med avtale med CII

• Data fra benchmarking 
brukes til å gjennomføre 
analyser av relevante 
forhold ved norske 
prosjekter, også sammen-
liknet med internasjonale 
prestasjonsnivåer

Det er etablert avtale med CII om en 
norsk versjon av CIIs Benchmarkings-
database 10-10 (PAL) og tilgang er gitt 
til alle partnerne i BA 2015 og Prosjekt 
Norge samt en rekke andre bedrifter 
som deltar i Måleprosjektet som også 
prøver ut ordningen. Det er i tillegg 
etablert en prisstruktur som gir enhver 
annen virksomhet anledning til å benytte 
10-10.

Pr i dag er det ca 60 prosjekter som 
enten har fullført benchmarkingen eller 
hvor benchmarking pågår. 
Databasen er godt tilrettelagt for å 
gjennomføre bransjeanalyser nasjonalt 
og internasjonalt i samarbeid med CII. 
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ARBEIDSPAKKE MÅL STATUS
FoU - Masteroppgaver 
og dr.ing oppgaver
Mål:

• 20 masteroppgaver har 
utført sin masteroppgave i 
samarbeid med BA2015

• 3 kandidater har startet 
et phd-prosjekt knyttet til 
FoU-prosjektene og virk-
somheten i BA2015.

• Et stort antall studenter har skrevet 
prosjekt- og masteroppgaver i 
tilknytning til virksomheter som 
er partnere i BA 2015 og relaterte 
prosjekter

• De siste tre årene har det også vært 
en meget god tilgang på stipender 
for PhD-kandidater og minst seks 
stykker har startet studier knyttet 
til BA-næringen og tema av rele-
vant for BA 2015

Utdanning og 
opplæring – 
Prosjekt-akademiet 
for byggenæringen

Et levedyktig akademi for 
BA-næringen er etablert og 
med et fullverdig kurstilbud

Byggenæringens Prosjektskole er 
etablert og har gjennomført en rekke 
kurs innen ulike akademiske nivå, fra 
enkeltkurs til masternivå.

Utdanning og 
opplæring - Utvikle 
NTNU

• Forbedret det samlede 
undervisningstilbudet 
rettet mot BAE prosjekter

• Styrke undervisnings-kap-
asiteten innen BAE pros-
jekter med en eksternt 
finansiert professor

• Øke NTNUs kapasitet 
som forsknings- og 
utviklingspartner for BAE 
næringen

• Både for ordinære studenter og in-
nen etterutdanning er det etablert 
nye og videreutviklet eksisterende 
undervisningstilbud innrettet mot 
BAE-prosjekter

• Gjennom aktiviteten i BA 2015 
er flere fagpersoner ved NTNU 
blitt tyngre involvert i forskning 
tilknyttet næringen med høyere 
kapasitet som resultat

Kunnskapsspred-
ning og formidling - 
BA-konferanse

• Minimum 200 deltakere 
på de årlige BA-konfer-
ansene

• Overskudd på minimum 
200 000 NOK

• En evaluering på innfri-
else av forventninger på 
minimum 4,7 på en skala 
til 6

• 2013: 164 deltakere
• 2014: 174 deltakere
• 2015: 256 deltakere
• 2016: ?
• Overskudd på ca 200 000.-  

videreført til markedsføring av 
neste års konferanse. Ekstra  
kampanjer for 2016-konferansen, 
Snittevaluering på 5.5

Kunnskapsspredning 
og formidling - Media 
og informasjon

• 6 generelle oppslag om 
BA2015 i 2013

• Omtale av demonstrasjon-
sprosjekter i samspill med 
eier av prosjektet.

• 4-5 frokostmøter i samar-
beid med partnerbedrifter 
per år

• 50 presseoppslag i løpet av  
prosjektperioden der 15 spesial-
sider i Byggeindustrien desember 
2015 toppet det hele. 

• Arrangert eget seminar om  
prosjektledelse for utvalgte 
journalister for å øke forståelsen 
for prosjektfaget og kunnskap om 
BA2015.

• 27 frokost/temamøter er avholdt 
der BA2015-partnerne har rullert 
på vertskapsansvaret



ARBEIDSPAKKE MÅL STATUS
Definere og tilg-
jengeliggjøre beste 
praksis - Tilgjengelig-
gjøre CII beste 
praksis

• CIIs beste praksis er 
“hjemført” til Norge og 
tatt i bruk i demonstras-
jonsprosjekter

• Halvparten av CII sine 
beste praksis er oversatt 
til norsk

• Utdanning for siv.ing. og 
etterutdanning har  
inkludert CII sine beste 
praksis i undervisningen

Det er etablert en norsk katalog med 
utdrag av alle CII sine beste praksis. 
Denne er tilgjengeliggjort for hele den 
norske BAE bransjen. 
BA 2015 har også tilgjengeliggjort et 
stort antall av CII sine øvrige praksiser 
for alle partnerne. 
BA 2015 har i tillegg etablert og  
tilgjengeliggjort 7 veiledere innenfor en 
ulike tema for Norsk BAE bransje
PÅ bakgrunn av dette materialet er det 
også etablert en rekke kurs som er 
tilgjengeliggjort på Byggenæringens 
prosjektskole.   
Prosjekt Norge vil videreføre arbeidet 
med å markedsføre beste praksis og 
veiledere samt løpende vurdere om 
andre verktøy/beste praksis skal over-
settes

Definere og tilg-
jengeliggjøre beste 
praksis - Communi-
ties of Practice

• Etablere en plattform for 
Communities of Prac-
tice tilpasset det norske 
markedet.

• Avvikle samlinger for 
samtlige fokusområder i 
BA2015

Det er gjort et grundig arbeid med å 
kartlegge allerede eksisterende arenaer 
med tilsvarende målsetning. Det ble 
deretter konkludert med at det ikke var 
behov for en ytterligere arena som ville 
konkurrere med de eksisterende. 
Det ble i stedet gjort en studie hos part-
nerne som beskriver suksessfaktorer for 
å lykkes med implementering av beste 
praksis.  
Prosjekt Norge har etablert en pilot 
for å teste hvordan COP mekanismen 
fungerer, på området prosjektmodeller 
og porteføljestyring i statlige virksom-
heter, og erfaringene er at dette er en 
mekanisme som er nyttig. I motsetning 
til møteplasser preget av et større antall 
deltakere og mer enveis presentasjoner 
gir dette et fåtall personer mulighet for 
meget praksisnær deling av egne 
erfaringer og god praksis

Definere og tilg-
jengeliggjøre beste 
praksis - Bibliotek/
database

• Det er etablert en 
nettbasert database med 
relevant litteratur og 
annet materiale

• I den grad det er mulig 
skal materiale på engelsk 
eller tungt tilgjengelig for-
mat oversettes/tilpasses

Database etablert innunder Prosjekt 
Norge hvor mye BAE-relatert materiale 
er samlet
• Det har ikke vært vurdert hensikts-

messig å oversette publikasjoner, 
utover de tidligere omtalte utvalgte 
beste praksis fra CII

• Det er heller ikke satt noe mål for 
antall publikasjoner i databasen, 
men denne vil driftes av Prosjekt 
Norge og løpende oppdateres med 
nytt stoff
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LEVERANSER
Hovedfokuset i BA2015 har vært å produsere leveranser som kan bidra til en forbedring 

av den norske bygg- og anleggsnæringen. Det har vært viktig for programmet med en 

praktisk tilnærming til de utfordringene man står ovenfor i næringen. Som en kon-

sekvens av dette har det vært fokusert på uttesting og videreutvikling av eksisterende 

beste praksis fremfor ny forskning. Leveransene er av ulik art og overordnet er det tre 

grupper leveranser. 

• Veiledere/Beste praksis:

 - Dette er gjort gjennom å knytte beskrevet beste praksis og praktiske 

 erfaringer sammen til veiledere som hjelper aktørene å implementere dette i  

 egen virksomhet.

• Demonstrasjonsprosjekter:

 - Dette er de fysiske prosjektene som har vært gjenstand for følgeforskning og  

 rådgivning ved uttesting av beste praksis innenfor ulike tema

• Andre leveranser

 - Her er de leveransene som ikke inngår i de to øvrige gruppene plassert.  

 Dette er i hovedsak enkeltleveranser av ulik karakter.

Under følger en overordnet beskrivelse av de ulike leveransene fra BA2015. Dette for å 

gi et innblikk i hva som er levert og formålet med de enkelte leveransene. 
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VEILEDERE

BREEAM

BREEAM benyttes i dag i mange ulike byggeprosjekter, men det 
er ingen regler for hvordan BREEAM skal implementeres. Selv 
om det blir undervist i generelt anbefalte tiltak i prosjekter 
gjennom BREEAM-NOR kurs, er det stort sett lagt opp til at 
prosjektene selv finner ut hvordan man best mulig implement-
erer og gjennomfører BREEAM i sine prosjekter, spesielt for mer 
detaljerte prosesser. I og med at BREEAM er relativt nytt i Norge, 
har dette resultert i mye prøving og feiling i bransjen, og dette er 
fortsatt pågående. Der hvor det feiles er det gjerne på grunn av for 
sen implementering, manglende forankring og/eller manglende 
kompetanse hos både rådgivende og utførende. For å hindre dette 
er det derfor hensiktsmessig å ha veiledning som viser til beste 
praksis for implementering og gjennomføring av BREEAM i pros-
jekt. Det er dette som er målet med BA2015s BREEAM-veileder.
Veilederen er utarbeidet av partner WSP Norge og publikasjonen 
finnes i sin helhet på www.ba2015.no.

 

HMS
Bygg- og anleggsnæringen gjennomfører store samfunnsviktige 
prosjekter. Utbygging av kritisk infrastruktur samt offentlige og 
private bygg er avgjørende for modernisering og effektivisering 
av samfunnet. I alle byggeprosjekt bør det være et selvsagt mål 
at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på best mulig måte gjennom 
praktiske og kostnadseffektive tiltak.
Det finnes mye godt veiledningsmateriell og det finnes mange 
gode maler og verktøy for HMS-arbeid i bygge- og anleggssek-
toren. Dette materiellet er i stor grad rettet mot gjennomførings-
fasen. Vi har i vårt arbeid med denne veilederen derfor valgt å se 
på praktiske virkemidler for forbedring av HMS-prestasjoner med 
vekt på aktiviteter som kan gjennomføres i en tidligfase.

BREEAM
Veileder

HMS I 
BYGGEPROSJEKTER 
Veileder
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Som bakgrunn for vårt ønske om å bidra med en veileder som 
tilfører noe nytt, mener vi at det er riktig å ta tak i to vesentlige 
utfordringer i bransjen:

• Hva er beste praksis for hvordan HMS-arbeidet kan initieres 
og styres i tidligfase av prosjekter slik at dette gir en tydelig 
effekt på HMS-prestasjoner for gjennomføringsfasen?

• Hva er beste praksis for hvordan aktørene i bransjen kan 
forbedre HMS-kulturen i prosjekter?

Målgruppen for veilederen vil være byggherrens prosjekteiere, 
prosjektledere og HMS-personell, samtidig som mange av 
aktivitetene som omtales i veilederen vil leve med prosjektet 
gjennom alle faser og dermed være relevant for så vel ledere 
og HMS-personell hos de prosjekterende som hos utførende en-
treprenører.  Vårt håp er at veilederen vil bidra til å gi en oversikt 
over nyttige grep for bedring av HMS-prestasjoner i bygge- og 
anleggs-prosjekter og at den vil oppleves som praktisk rettet og 
som et nyttig supplement til annet veiledningsmateriell som er 
utviklet i bransjen over tid.
Veilederen er utarbeidet av partner Proactima og finnes i sin 
helhet på www.ba2015.no

LEAN
Lean er en filosofi med tilhørende systematikk, metoder og 
verktøy. Formålet med Lean er å fjerne sløsing for å sikre en 
mest mulig verdiskapende gjennomføring. De senere årene har 
Lean for alvor gjort sitt inntog i bygg- og anleggsnæringen. Stadig 
flere virksomheter og prosjekter ser mot Lean for å forbedre sine 
prestasjoner og flere rapporter om gode resultater.
Statsbygg har stilt til rådighet tre prosjekter for implementering 
og uttesting av «Lean» prinsipper i prosjekterings- og bygge-
fasen. De tre prosjektene har vært demonstrasjonsprosjekter 
i BA2015, og samtidig en arena for læring internt i Statsbygg. 
BA2015 har bidratt med en følgeforsker fra WSP for å 
dokumentere ny praksis og hvilken effekt dette gir. 
Vedkommende har underveis også bidratt til læring mellom 

LEAN I 
BYGGEPROSJEKTER
Veileder



prosjektene og internt i Statsbygg.
Forskningens fokus tok utgangspunkt i de tre hovedprinsipper i 
«Lean prosjektgjennomføring», nemlig det å tilrettelegge for flyt i 
prosessene, eliminere eller hindre sløsing av ressurser og skape 
verdi for kunden og øvrige interessenter. For å dokumentere god 
praksis i disse tre aspekt, er betraktningene om filosofi/strategi, 
de metoder og de verktøy som ligger tilgjengelig i teori om Lean 
benyttet som teoretisk underlag. Dette utgangspunkt har dannet 
bakteppe for følgeforskningen, for å kunne dokumentere og 
kommunisere funn på en lettfattelig måte
Veilederen vil kunne gi leseren et innblikk i hvordan en byggherre 
har implementert metoder og verktøy i sine prosjekter, samt 
lese om de erfaringene som er gjort. Dette kan danne en bedre 
forståelse for de utfordringene og gevinstene man kan vente seg 
dersom man ønsker å benytte Lean i egen virksomhet.
Veilederen er utarbeidet av partner WSP Norge med støtte fra 
Metier og finnes i sin helhet på www.ba2015.no

SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE
Et mer strukturert prosjektforløp, der man helt fra starten og 
gjennom hele prosessen har fokus på sluttfase og idriftsettelse, 
kan gi store fordeler. Den nye BA2015-veilederen om Systematisk 
Ferdigstillelse skal bidra til dette. 
Systematisk Ferdigstillelse handler om å sikre at sluttproduktet 
er det kunden faktisk har bedt om, ved hjelp av prosesser som 
går gjennom hele prosjektets levetid. Metodikken bryter med 
tradisjonell tankegang rundt prosjektering, og henter inspiras-
jon fra arbeidsmetoder man finner i IKT-prosjekter, som Agile 
og Lean. Målet er at entreprenører skal gjøre ting riktig første 
gang, og dermed bli mer effektive. Hele prosjektforløpet legger 
opp til en strukturert avslutning, der de prosjekterende gjør ting 
enklere for entreprenøren. Gjør man det riktig første gang, vil 
entreprenøren tjene penger, det blir mindre stress i sluttfasen av 
prosjektene, og vi tror også prisen byggherren betaler vil gå ned. 
I tillegg får byggherrene en bygningsmasse som faktisk er testet 
og fungerer, noe som gir lavere driftskostnader. 
Veilederen er generisk for alle type prosjekter i byggebransjen. 

SYSTEMATISK 
FERDIGSTILLELSE 
Veileder
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I første rekke er den myntet på prosjektledere og byggherrer, men 
vil også ha stor verdi for rådgivere og entreprenører. Og forfatterne 
har lagt vekt på at den skal være et praktisk arbeidsredskap. 
Veilederen er utarbeidet av partner Atkins og finnes i sin helhet på 
www.ba2015.no

OPS
OPS (Offentlig – Privat Samarbeid) er en gjennomføringsmodell 
som overlater ansvar og risiko for prosjektering, bygging, 
finansiering, drift og vedlikehold til en privat aktør basert på en 
bestilling fra det offentlige. Betaling skjer gjennom avtalte vederlag 
over en lengre kontraktsperiode, som regel minst 25 år, forutsatt at 
bestilte ytelser er tilgjengelig for brukerne. 
Hensikten med veilederen er å gi potensielle bestillere innen 
stat og kommune en balansert innføring i modellens styrker og 
svakheter, samt veiledning i bruk av OPS som gjennomførings-
modell. Veilederen beskriver blant annet hva et OPS prosjekt er, 
hvilke roller som inngår, krav til bestillers kompetanse, markeds-
vurderinger, hvordan balanserte kontrakter bør utformes, samt en 
rekke andre forhold.
Veilederen er utarbeidet av partner Skanska med støtte fra 
Rambøll, Metier og Atkins og finnes i sin helhet på www.ba2015.no 

SAMTIDIG PROSJEKTERING
Samtidig Prosjektering (SP) skal bidra til å redusere planleggings- 
og prosjekteringstid samt sørge for riktig produktkvalitet på planer. 
Veilederen gir en innføring og veiledning i bruk av samtidig 
prosjektering i infrastrukturprosjekter og hvilke forventninger 
som stilles til de ulike rollene når metoden benyttes. 
Veilederen er utarbeidet med tanke på bruk av SP i byggeplanfasen. 
Metodebeskrivelsen er imidlertid like relevant for andre planfas-
er, men da med enkelte tilpasninger i forhold til hvordan ulike 
interessenter involveres. Målgruppen for veilederen er primært 
personell i prosjekter. Dokumentet vil også kunne gi en innføring i 
samtidig prosjektering for aktuelle oppdragsgivere og andre 
samarbeidsparter i prosjektgjennomføringen.
Samtidig Prosjektering kjennetegnes ved at relevante deltakere 

OPS 
Veileder

SAMTIDIG 
PROSJEKTERING 
Veileder



samles i arbeidssesjoner og jobber tverrfaglig sammen om en 
eller flere oppgaver i prosjektet, sammen med oppdragsgiver og 
beslutningstaker. Arbeidssesjoner ledes av trente fasilitatorer 
og teammedlemmene er så langt det er mulig dedikerte til ett 
prosjekt om gangen. En av fasilitators oppgaver er å utarbeide 
detaljerte planer for arbeidssesjonene slik at det er mulig for 
den enkelte fagdisiplin å gjøre grundige forberedelser før hver 
planlagte sesjon. Hver sesjon inneholder konkrete målsettinger 
og det anbefales en til to arbeidssesjoner i uken. Et av de viktigste 
suksesskriteria er at beslutningstaker er til stede i sesjoner.
Veilederen er utarbeidet av partner VIANOVA og finnes i sin helhet 
på www.ba2015.no

TIDLIGFASE
For å sikre at de riktige prosjektene prioriteres og igangsettes ut 
i fra de ressursene man har til rådighet står tidligfasen sentralt. 
Selv om gjennomføringen har vært vellykket, har mange 
prosjekter vist seg å være mislykket fordi selve konseptet var 
uhensiktsmessig eller feil. I ettertid snakkes det om at man 
undervurderte arbeidet i tidligfase. 
BA2015 ønsker å bidra til at man gjør riktige valg i denne fasen 
og har utarbeidet en veileder. Denne veilederen definerer tidlig-
fase som alle aktiviteter fra ideen om et byggeprosjekt oppstår 
til investeringsbeslutning er tatt. I tidligfasen defineres premis-
sene som er styrende for prosjektet i videre faser. Behov og mål 
formuleres, og alternative løsningskonsepter utredes og vurderes. 
Alle prosjekter bør gå gjennom en slik fase før det fattes vedtak 
om eventuelt å fortsette med videre detaljering.
Veilederen tilbyr en helhetlig og stegvis gjennomgang av viktige 
faser og beslutningspunkter samt hensiktsmessige verktøy i 
tidligfase av byggeprosessen. Den skal bidra til at det utvikles 
gode løsningsalternativer og tas riktige beslutninger. Hensikten er 
nettopp å velge riktig byggeprosjekt! 
Målgruppen for veilederen er derfor byggherrer og oppdragsgiv-
ere av byggeprosjekter.
Veilederen er utarbeidet av partner Metier og finnes i sin helhet 
på www.ba2015.no 

TIDLIGFASE I 
BYGGEPROSJEKTER
Veileder
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DEMONSTRASJONSPROSJEKTER

Her presenteres leveransene fra de fysiske prosjektene som har vært gjenstand for 
følgeforskning og faglige bidrag gjennom BA2015.

SAMSPILL

Demonstrasjonsprosjektet har fulgt Jernbaneverket gjennom flere ulike entrepriser 
ved utbygging av strekningen Farriseidet-Porsgrunn. Samspill gjelder i denne 
sammenheng innføring av ny praksis for samhandling i oppstartsfasen. Jernbaneverket 
innførte 3-4 samlinger som hver av de fire entreprisene skulle gjennom før bygging. 
Hensikten var å optimalisere løsninger, etablere retningslinjer for samspill og å bygge 
relasjoner.

Demonstrasjonsprosjektet har sett på hvordan de fire entreprisene har gjennomført 
samlingene i praksis. Rapporten gir en kort beskrivelse av implementeringen av “sam-
spill” i entreprisene, hvordan samspill i planlegging har innvirket på praksis i produks-
jonsfasen, samt partenes positive og negative erfaringer.
Ut fra erfaringene fra prosjektet og nasjonal og internasjonal litteratur på området 
vurderes potensialet (fremmere/ hemmere) for implementering av ny praksis for sam-
spill i andre prosjekter og virksomheter. Avslutningsvis i rapporten presenteres noen 
anbefalinger for framtidige prosjekter som ønsker å ta i bruk tilsvarende.
Publikasjonen er utarbeidet av SINTEF med støtte fra Metier og finnes i sin 
helhet på www.ba2015.no 

KORTERE GJENNOMFØRINGSTID

Demonstrasjonsprosjektet med tema “Kortere gjennomføringstid” ble gjennomført i 
regi av Statnetts utbyggingsprosjekt Vindkraft Midt. 
Det er en grunnleggende antagelse om at det er lønnsomt å redusere gjennomføring-
stiden i prosjekter. Hensikten med demonstrasjonsprosjektet har vært todelt: 1) hjelpe 
Vindkraft Midt-prosjektet til å identifisere og implementere tiltak som kan bidra til å 
redusere gjennomføringstiden, og 2) dokumentere prosjektets erfaringer fra dette ar-
beidet slik at andre organisasjoner kan nyttiggjøre seg dette i fremtidige anstrengelser 
for å redusere gjennomføringstiden i sine prosjekter.



Demonstrasjonsprosjektet valgte å teste ut fire konkrete tiltak for å 
redusere gjennomføringstiden:
1. Samlokalisering av prosjektteamet
2. Endre holdninger til ferdigstillelsestidspunkt fra “når må jeg senest være ferdig” 

til “hvor tidlig kan jeg bli ferdig”
3. Forankre beslutninger for å unngå omkamper
4. Parallelle aktiviteter der dette er mulig

Tiltakene er satt ut i livet og demonstrasjonsprosjektet har trukket noen viktige erfa-
ringer. Prosjektet har imidlertid en varighet som går ut over tidsrammen for BA2015s 
mandat, så det er ikke mulig å dokumentere hvilke effekter disse tiltakene har hatt 
på lang sikt. Denne rapporten fokuserer derfor på å dokumentere det teoretiske og 
praktiske grunnlaget for hvert tiltak, hvilke erfaringer Statnett gjorde seg når tiltakene 
ble implementert, samt dokumentere hvilke umiddelbare effekter tiltakene har hatt i 
prosjektet.

Det viser seg at tiltakene har hatt umiddelbare effekter for prosjektet, samt at tiltakene 
har hatt positive effekter på andre områder enn det som var den opprinnelige tanken 
bak demonstrasjons-prosjektet. Det viser seg også at det er krevende å implementere 
tiltakene og at det krever et langsiktig og kontinuerlig fokus fra prosjektledelsens side 
for å lykkes med implementeringen.
Tiden vil vise om tiltakene og prosjektets implementering av dem vil resultere i 
redusert gjennomføringstid i prosjektet.
Publikasjonen er utarbeidet av partner SINTEF med støtte fra Metier og finnes i sin 
helhet på www.ba2015.no

SIKKERHET

Statnett har innført “nullvisjonen” som målsetting vedrørende skader på personell i 
anleggsfasen for sine investeringsprosjekter. For å realisere “nullvisjonen” har 
Statnetts ledelse utpekt prosjektet Ofoten – Balsfjord som demonstrasjonsprosjekt, 
hvor en har invitert ressurser fra BA2015 til å støtte prosjektet med tilfang av 
eksempler på beste praksis innen arbeid med HMS fra andre byggherrer, industrier 
og organisasjoner.

Deltakere i denne ekspertgruppen for HMS har vært: Jan Arild Berget, fra Hydro, Hå-
vard Skaldebø, Metier og Gunnar M. Lamvik, SINTEF Teknologi og samfunn. 
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Lamvik ledet gruppens arbeid i prosjektperioden. Kontaktene i Statnett har først og 
fremst vært leder for utbyggingsprosjektet, Kirsten Faugstad, samt Kjersti Langeland, 
Rolf Sjølli og Christer Smedvik fra SHA-seksjonen.
Hensikten med demonstrasjonsprosjektet er å gi en oversikt over beste praksis som 
har vært vurdert samt hvilke prosjektet har funnet det formålstjenlig å implementere. I 
tillegg kommer en skjematisk oversikt over de ulike aktivitetene som gruppen initierte 
eller var en del av. 

Leveransen fra demonstrasjonsprosjektet inneholder en gjennomgang og drøfting av 
blant annet risikomomenter ved utbyggingen Ofoten-Balsfjord, samt en del konkrete 
innspill og råd fra Statnett om hva som har fungert best med HMS-satsingen i prosjek-
tet så langt, og hva de eventuelt ønsker å ta med seg videre i dette og andre prosjekter 
i Statnetts regi. Sluttleveransen representerer en læringssløyfe tilbake til BA 2015-pro-
grammet og vil kunne spilles inn videre i andre BA-bedrifter.
Publikasjonen er utarbeidet av partner SINTEF med støtte fra Statnett, Metier og Hydro 
og finnes i sin helhet på www.ba2015.no.

INDUSTRIELL BYGGEMETODIKK - MARKEDSUNDERSØKELSE

Markedsundersøkelsen ble initiert av Tønsbergprosjektet som er et sentralt  
demonstrasjonsprosjekt i forbedringsprogrammet BA2015. Markedsundersøkelsen 
skal utrede og beskrive mulighetsrommet for anvendelse av industriell byggemetodikk. 
Formålet med markedsundersøkelsen er å skape en basis for å ta beslutninger knyttet 
til valg av byggemetodikk.
I leveransen fra markedsundersøkelsen har man valgt å forholde seg til definisjonen: 
Industriell byggeproduksjon der hovedsaken av verdiskapingen skjer i fabrikker. Dette 
tilsier at fokus for rapporten er på verdiskapning i fabrikker, enten gjennom enkeltkom-
ponenter som monteres på byggeplass, eller ved bruk av volumetriske moduler som 
utgjør majoriteten av bygget. Rapporten adresserer at det finnes ulike grader av indus-
trialisering i byggeprosjekter. Primært gjelder dette bruken av volumetriske moduler 
som settes sammen til ferdige bygg eller utstrakt bruk av prefabrikkerte bygningskom-
ponenter som monteres på byggeplass.

Studien peker på flere mulige positive effekter som kan realiseres gjennom bruk av 
industriell byggemetodikk. Spesielt tidsbesparelse, forbedret SHA og økt kvalitet er 
gjengående i prosjekter som har lykkes med å ta i bruk byggemetodikken.
Vurderingene av markedet tilsier at det finnes kompetanse og kapasitet til å gjennom-
føre prosjekter med bruk av industriell byggemetodikk. Det finnes et utvalg av aktører 



som leverer modulbaserte bygg. Når det gjelder bruk av prefabrikkerte komponenter i 
bygg har de fleste aktørene i bransjen hatt befatning med dette.
Publikasjonen er utarbeidet av partner Metier og finnes i sin helhet på www.ba2015.no

LEAN
Tre prosjekter i Statsbyggs portefølje har vært gjenstand for følgeforskning ved bruk av 
ulike metoder knyttet til Lean. Erfaringene fra disse prosjektene inngår i veilederen for 
Lean som beskrevet tidligere i rapporten.

BREEAM
Et prosjekt i Statsbyggs portefølje har vært gjenstand for følgeforskning ved bevisst 
bruk av BREEAM. Erfaringene fra dette prosjektet inngår i veilederen for BREEAM som 
beskrevet tidligere i rapporten.

ANDRE LEVERANSER

BENCHMARKINGSPORTAL – «10-10»

BA2015 har i samarbeid med Prosjekt Norge etablert en avtale med Construction 
Industry Institute om etablering og bruk av en norsk versjon av det anerkjente bench-
markingssystemet 10-10. Dette er et system som nå tilbyr benchmarking av pros-
jekter for norske virksomheter. Etter en tid med utvikling og oversettelser ble denne 
løsningen lansert i Norge høsten 2014. Siden sommeren 2015 har det pågått et 2-årig 
prosjekt, samfinansiert mellom de deltakende virksomhetene, BNL og Bygg21, for å 
teste 10-10 i et 20-talls BAE-virksomheter for å evaluere potensialet i verktøyet som et 
bransjeredskap. 

Benchmarking handler om å sammenlikne målte resultater innen ulike parametere 
(som kvalitet, tid, kostnad, HMS) innad i og mellom ulike virksomheter og prosjekter. 
10-10 måler hvor godt et prosjekt gjennomføres. Dette sammenliknes med resultatene 
fra andre tilsvarende prosjekter. Prosjekter måles innen ulike delområder som ledelse, 
planlegging, kvalitet, tid, kostnad, sikkerhet m.m. Hensikten er å bli stadig bedre gjen-
nom identifisering og målrettet forbedring av underpresterende delområder. Minst like 
viktig er imidlertid å vite hvor man faktisk er god.
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Ved å bruke 10-10 oppnår du:
• Systematisert kunnskap om egne prestasjoner, som tydeliggjør hva som virker og 

ikke. Du kan raskt se hvor det trengs forbedringer.
• Sammenlikning med andre prosjekter: Hva gjør de beste, hva er faktisk mulig å 

oppnå og hvordan.
• Inspirasjon til nye måter å tenke på basert på resultater fra internasjonale pros-

jekter.
• Databaser, internt i hver virksomhet og nasjonalt, gir datagrunnlag for estimering 

og planlegging av neste prosjekt.
• Kultur for økt forretningsforståelse i prosjektgruppen.

Ønsker du å lese mer eller komme i gang med benchmarking? 
Besøk portalen på www.prosjektnorge.no/benchmarking.



RELASJON MED CII, TILGJENGELIGGJØRING AV BESTE PRAKSIS

CII er en internasjonal foregangsaktør som gjennom tretti års forskning og 

samarbeid med næringslivet har vist at beste praksis, implementert riktig, 

virker. BA2015 og Prosjekt Norge har samarbeidet med CII gjennom de tre 

årene programmet har vart, og blant annet fått god innsikt CIIs beste praksis. 

Med bakgrunn i dette er det etablert en norsk katalog som beskriver innhold 

og nytte av CII sine beste praksiser på en oversiktlig måte, samt hvor man kan 

få tak i full versjoner av praksisene (med engelsk språk)

Katalogen i sin helhet på www.ba2015.no 

Presentasjon av 
Construction Industry 
Institutes beste praksis

20
15

B
A

Bli best 
med beste 

praksis!
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BYGGENÆRINGENS PROSJEKTSKOLE

Byggenæringens Prosjektskole skal være et helhetlig tilbud på etterutdanning innen 

byggeprosess, prosjekt-, produksjons- og prosjekteringsledelse på alle nivåer.

MÅLSETNING

Byggenæringens Prosjektskole skal bidra til et kollektivt kompetanseløft i næringen 

ved å:

• La kunnskap utfordre beste praksis for å skape utvikling og forbedring

• Øke kunnskapen for å møte økende kompleksitet og nye kulturer

• Bedre sikring av kunnskapsoverføring fra prosjekt til prosjekt

• Involvere de beste nasjonale og internasjonale fagmiljøene

INNHOLD

Byggenæringens prosjektskole skal tilby kurs, sertifiseringer og studier som øker 

bransjens forutsetninger for å gjennomføre flere vellykkede prosjekter.

• Tilby opplæring der de ledende aktørene i bransjen skolerer bransjen selv.

• Gi et godt og bredt opplæringstilbud, opp til og med masternivå.

• Øke kunnskapen om og bruken av anerkjente metoder og teknikker i  

prosjektgjennomføring.

For å sikre best mulig drift og gjennomføring av dette tilbudet om kurs på ulike nivåer 

er det besluttet at skolen skal ha en deling mellom kurs på masternivå og enkeltkurs. 

Hovedleverandører har vært NTNU og Metier supplert av andre relevante  

kompetanseleverandører, som f.eks. Vianovas BIM-kurs.

NYTTE FOR VIRKSOMHETENE

Bygg og anleggsbransjen livnærer seg av å gjennomføre prosjekter. For å være 

konkurransedyktig i et marked med internasjonal konkurranse og stadig høyere krav 

til effektivitet er det viktig med kontinuerlig utvikling av kompetanse. Studier viser at 

de virksomhetene som jobber systematisk med kompetanseutvikling leverer bedre enn 

bransjesnittet. 

Besøk Byggenæringens prosjektskole på www.bedreprosjekter.no/start



MASTEROPPGAVER OG FOU-INITIATIV
Som en del av BA2015 er det iverksatt flere initiativer knyttet til det akademiske ved 

NTNU. Noen av utviklingsprosessene ved NTNU tilknyttet BAE-næringen er:

• Utvidelser av den vitenskapelige staben, med flere stillinger besatt eller under 

ansettelse

• Utvidelse av det internasjonale samarbeidet, der det eller er ansatt i II-stillinger 

tunge fagpersoner fra Berkely og Aalto og der det pågår prosess mot Stephen 

Mulva fra CII

• Etablering av omfattende PhD-pakke knyttet til prosjektledelse, der det stadig 

tilsettes nye PhD-studenter

• Stor aktivitet med masterstudenter, BAT har ca 40 studenter som skal skrive mas-

teroppgave innen Prosjektledelse til våren. Tilknyttet BA2015 er det dessverre bare 

3 studenter som skal skrive prosjektoppgave og masteroppgave i samarbeid med 

Skanska, 2 med tema produksjonsledelse og en med tema «digitalisert bygging».

• BAT har diskutert studieopplegget innen Prosjektledelse med aktører i bransjen 

(foreløpig Veidekke og Statsbygg) – fått noen gode ideer til utvikling samt gode 

tilbakemeldinger på opplegget vi har.

Det er også gjennomført aktiviteter knyttet til masteroppgaver og PhD-program:

• Masteroppgave levert våren 2014 i samarbeid med Skanska. Potensialet er mye 

høyere, men bedriftene må komme på banen med interessante problemstillinger.

• Gruppe av ca. 15 studenter knyttet til SpeedUp.

• 5 nye PhD’er er under oppstart med tema knyttet til BA2015. Flere i prosess.

• En postdoc med intern finansiering ved NTNU under oppstart.

Videre er det utført aktiviteter for å sikre en videreutvikling av NTNU:

• Finansiering av professorat innen produksjonsledelse ved BAT.

• Oppbygging av en stor portefølje av PhD-studenter (15-20 stykker med  

tradisjonelle og nærings-PhD).

• Det er satt i gang en prosess for å implementere Sikkerhet i undervisningen på 

Bygg og miljøteknikk. Workshop med styringsgruppen til Charter for skadefri 

byggenæring i slutten av april. 
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• Ansettelse av flere nye vitenskapelige ressurser ved flere institutter.

 - Prosjekteringsledelse ved BAT

 - Produksjonsledelse ved BAT

BIA-SØKNAD – SAMTIDIG PROSJEKTERING I  
INFRASTRUKTURPROSJEKTER

Som et resultat av samhandlingen rundt samtidig prosjektering i BA2015 har noen av 

partnerne gått sammen om en BIA-søknad for å kunne videreutvikle dette relevante 

temaet videre også etter BA2015. VIANOVA er i føringen på denne søknaden og med på 

laget er partnerne Rambøll, Jernbaneverket, NTNU og Metier i tillegg til Epsis som er 

BA2015-ekstern. Prosjektets overordnede idé er:

Utvikle og teste ut en metodikk for å redusere plan- og 
prosjekteringstiden innen samferdsels-prosjekter med 

minimum 50% i kalendertid.

Basert på dette har prosjektet to overordnede fokusområder: 1) Utvikle en ny plan- og 

prosjekteringsmetodikk og 2) utvikle IKT-verktøy som støtter opp under den meto-

dikken. Dette skal gjøres i samspill med 2-3 av Jernbaneverkets InterCity-prosjekter. 

Prosjektet håper de får bevilgning til gjennomføring og planlagt oppstart er januar/

februar 2016.

KUNNSKAPSFORMIDLING I ULIKE ARENAER
Vi startet BA2015 med to bokstaver og fire tall. Hvordan skulle vi nå ut med vårt bud-

skap i den nasjonale informasjonsstrømmen?  

Vi kan definere fire viktige suksessfaktorer:

1. Kartlegging av de mest anerkjente medier i bransjen. Skreddersydd budskap til 

disse.

2. Minikurs i prosjektledelse for utvalgte journalister der flere av partnerne bidro 

med relevante historier/case. Her ble gode relasjoner til pressen skapt.

3. Samspill mellom BA2015-partnerbedriftenes informasjonsansvarlige. Vi etablerte 

raskt «Kommunikasjonsrådet» bestående av de respektive partnerbedriftenes in-

formasjonssjefer. Rådet hadde 4 møter pr. år. Her ble vi enig om retningslinjer for 

bruk av logoer, felles visittkort, samarbeid om arrangementer og markedsføringen 

av disse. 



4. Våre hjemmesider, ba2015.no der alle i BAE-næringen lett kunne finne  

informasjon om oss og der vårt arbeid ble publisert fortløpende. 

ARTIKLER I MEDIA

Visjonen til BA2015 er å skape en norsk BAE-næring i verdensklasse. Skal man få 

til dette, må budskapet ut til massene. Byggeindustrien, Byggfakta og TU ble våre 

viktigste kanaler. Mye tid er nedlagt for å frembringe stoff som har vært interessant 

å publisere for disse kanalene.  Vi har fått over 50 presseoppslag, ofte hovedoppslag.  

Byggeindustrien desember 2015 valgte å vie 15 sider til å publisere resultatene av 

BA2015s arbeid. Alle BA2015-partnerne ble intervjuet.  Tilbakemeldinger fra bransjen 

viser at BA2015 har blitt synliggjort og kjennskapen til programmet er høy.

FROKOSTMØTER OG SEMINARER

For å nå ut til flest mulig, ønsket vi lavterskeltilbud gjennom året. Gratis frokostmøter 

og seminarer ble planlagt av «Kommunikasjonsrådet», gjennomført i regi av de ulike 

partnerne og ble raskt en populær arena for inspirasjon og nettverk. Arrangementene 

trakk mellom 40 og 110 deltakere. Foredragene er publisert og tilgjengeliggjort 

fortløpende for alle på ba2015.no. Vi har arrangert 27 seminarer/frokostmøter.
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BA-KONFERANSER

BA2015-konferansene har blitt et begrep og det er blitt sagt at dette har vært 

bransjens beste konferanser.  Det har vært vår målsetting. Konferansene har vært 

vår viktigste formidlingsarena. Det er den fjerde konferansen vi avslutter BA2015-

programmet med den 26. januar 2016. Målgruppen har vært ledere og prosjekt-

medarbeidere i norsk BAE-næring og ellers alle som er interessert i prosjektledelse. For 

prosjektfaget er generisk og man kan lære av hverandre, uavhengig av bransje.  Derfor 

har inviterte foredragsholdere også representert andre bransjer enn BAE-næringen.  

Fremtredende næringslivsledere fra inn- og utland har vært key-note speakere. Den 

taleren nok de fleste husker best, er Julian Jiang fra Broad Group i Kina. Tegningen av 

det 30-etasjer høye bygget som ble reist på 15 dager ble publisert i alle medier og Julian 

inspirerte oss alle. 

 

BA2015s siste konferanse 26. januar 2016, har samlet 36 talere fra inn og utland. Disse 

deler sin kunnskap og erfaring i en miks av plenumsforedrag, intervjuer, parallelle 

sesjoner og paneldebatt. 5 bedriftsbesøk inngår også i konferansen som dynamiske 

alternativer for inspirasjon og kunnskapsformidling. Vi er også stolte over at våre to siste 

konferanser har blitt åpnet av hhv. kommunalminister Jan Tore Sanner og samferdsels-

minister Ketil Solvik-Olsen.

BA2015-konferansene har hatt en jevn stigning i antall deltakere fra 164 på den første 

til 256 på den tredje. Målet er å komme over 300 på den siste konferansen og at alle 

deltakerne skal gå hjem inspirert til å ta fatt på enda bedre prosesser – «det handler om 

å gjøre».  

PROSJEKTKONFERANSE FOR BAE-NÆRINGEN
26. januar 2016

R
A

D
ISSO

N
 B

LU
, P

LA
ZA

«DET HANDLER OM Å GJØRE»
ÅRETS VIKTIGSTE PROSJEKTARENA  
– samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 

åpner konferansen

ba2015.no/ba2015konferansen



VEIEN VIDERE
OVERFØRING TIL PROSJEKT NORGE

Når programmet BA2015 nå avsluttes, overføres porteføljen av leveranser og kunnskap 

til Prosjekt Norge som får ansvaret for å sikre den videre permanente forvaltningen av 

initiativene som BA2015 etterlater seg. I et styrevedtak har Prosjekt Norge allerede 

besluttet at de vil sette spesiell fokus på videre drift av følgende leveranser fra BA2015.

• Beste praksis/andre verktøy, eksisterende gjøres tilgjengelig som en del av 

Kunnskapsnavets arbeid.

• Prosjektbiblioteket driftes og oppdateres med nytt stoff løpende som en del av 

Kunnskapsnavets arbeid.

• Benchmarking tilbys til partnerne i perioden 2015-2016 som en del av Måleprosjektet.

BA2015 har i disse årene vært en medvirkende aktør for å sikre et økt fokus på BAE-

næringen i Prosjekt Norge. Denne styrkingen gjør at Prosjekt Norge vil være et senter 

som ta føringen i utviklingen av denne næringen som, ifølge prognoser, vil bli Norges 

største i løpet av få år. Prosjekt Norge har ambisjoner og ønsker å ta følgende rolle 

overfor næringen:

• Prosjekt Norge har en klar ambisjon og ønske om å være et kompetansesenter for 

BAE-næringen.

• Eget BAE-program med separat styre.

• Tett samarbeid med CII på flere områder.

• Allerede satt i gang flere nye forskningsprosjekter, ønsker enda flere av disse.

I fortsettelsen er det avgjørende at aktørene i bransjen tar eierskap til utviklingen av 

næringen og tar del i og støtter opp om arbeidet som må gjøres for å sikre en positiv 

utvikling. Dette krafttaket må bransjen ta i felleskap med Prosjekt Norge og andre initiativ 

som jobber med et formål om å bedre Norges viktigste næring.
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• Prosjekt Norge ble opprettet ved inngangen av 2014, men baserer seg på 
Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP), som har eksistert siden 1999

• Senterets selvuttalte hovedmål er å utvikle og spre ny kunnskap innenfor 
prosjektrettet aktivitet gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsdeling 
mellom næringsliv, forvaltning og akademiske institusjoner

• Prosjekt Norge skal stå for forskning og utvikling, forprosjekter og  
etter- og videreutdanning

GEVINSTREALISERING
Med bakgrunn i erfaringer vi har gjort oss og tilbakemeldinger vi har fått fra BA-næringen 

gjennom disse årene ser vi noen av temaene fra BA2015 som spesielt sentrale:

• Industriell byggemetodikk

• Samtidig prosjektering

• Lean i byggeprosjekter

• BIM og digitale arbeidsprosesser

Disse temaene vil fortsette å være viktige i utviklingen av bransjen og det anbefales at disse 

blir gjenstand for videreforedling gjennom implementering i demonstrasjonsprosjekter og 

andre relevante tiltak. 

BA2015s fokus på videreutvikling og testing, av allerede beskrevet beste praksis, har vært 

godt mottatt hos samarbeidspartnere og aktørene i bransjen. Denne koblingen mellom det 

akademiske og praktiske bør videreføres for å sikre at FoU-aktiviteter bidrar til en konkret 

forbedring i prosjektgjennomføringen. 

Nettverket som er bygget opp gjennom BA2015 er blitt en arena hvor aktører på tvers av 

næringen kan diskutere de utfordringer man står ovenfor. Slike nettverk er avgjørende 

for å sikre at de reelle utfordringene bransjen står ovenfor blir adressert i de initiativ og 

FoU-prosjekter som iverksettes. Det er også etablert kontakt med internasjonale aktører 

som har gitt verdifulle bidrag inn i arbeidet som er nedlagt i BA2015. Denne kontakten er 

det viktig å opprettholde når BA2015 nå avsluttes. 



Bygg- og anleggsnæringen er i utvikling på flere områder. Dette medfører at det vil 

være relevant å forfølge tema som vil bli stadig mer sentrale i fremtiden. Dette gjelder 

blant annet en stadig utvikling mot større prosjekter, noe man blant annet ser innen 

utbyggingen av norsk infrastruktur hvor kontraktstørrelsene nå overstiger de beløp 

det har vært tradisjon for tidligere. Det å gjennomføre og styre såkalte megaprosjekter 

stiller andre krav til både byggherre og entreprenører. 

Man ser også at samfunnet som helhet stadig utvikler seg innenfor teknologi. Denne 

utviklingen påvirker også en mer tradisjonell bygg- og anleggsnæring og man ser 

stadig flere eksempler på hvordan ny teknologi kan bidra til økt produktivitet, 

samhandling og kvalitet i fysiske prosjekter. Det å ta del i den teknologiske utviklingen 

og utnytte de mulighetene dette gir vil kunne være en viktig bidragsyter for økt 

produktivitet i likhet med det man har sett innenfor industrien.

Når BA2015 nå avsluttes er det avgjørende for å se ønskede effekter at partnere og 

bransjen for øvrig tar i bruk de leveransene programmet etterlater seg. BA2015 har 

gjennom sine aktiviteter bidratt til forbedring og tilrettelagt for ytterligere utvikling 

innenfor flere områder. For at disse gevinstene skal kunne utnyttes til fulle må 

leveransene nå implementeres og tas i bruk. For å lykkes med gevinstrealisering er 

det noen sentrale forutsetninger og suksesskriterier som bør legges til grunn. De 

som lykkes med implementering av nye metoder og verktøy har gjerne en bevisst 

tilnærming og legger en plan for dette arbeidet. Det finnes mye god teori og empiri 

rundt dette og det er noen sentrale suksesskriterier som går igjen.

• Virksomheten erkjenner at ansvaret for gevinstrealisering ligger hos  

virksomhetsledelsen og ikke hos prosjektene.

• Virksomheten identifiserer tidlig tiltakets gevinster og forutsetningene  

som må oppfylles for at gevinstene skal bli realisert.

• Virksomheten erkjenner at gevinstene ikke blir realiserte av seg selv, og at det 

derfor må settes av nok ressurser til arbeidet med gevinstrealisering.

BA2015 har nå beredet grunnen for forbedring innenfor noen sentrale områder 

av bransjen og håper at aktørene i næringen ser verdien av det arbeidet som er 

gjort og tar dette i bruk for å realisere noe av det potensialet som finnes.
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