
24.3.2021

Erfaringsdeling i Statsbyggs 
byggeprosjekter
Prosjekt Norge, Kunnskapsarena



Denne presentasjonen er begrenset til tre tema innenfor prosessen 
erfaringsoverføring for byggeprosjektene som Statsbygg gjennomfører. 

1. Prosjektmodellen og erfaringsmodul

2. Nordic 10-10 prosjektmåling

3. Prosess for erfaringsinnhenting fra byggeprosjekt– steg for steg

For informasjon om andre verktøy og prosesser Statsbygg bruker innenfor 
erfaringsdeling kan jeg kontaktes via:

yvbj@statsbygg.no

Linkedin (Yvonne Cecilie B. Bjerke)

Innledning

Fotokred: Fin Serch Hansen



Statsbygg organizes, plans and executes 100 - 120 projects (large and small) at all times, 
of which 10 -20 projects are completed every year 
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NMBU og Veterinærinstituttet

Livsvitenskap

Nytt Regjeringskvartal

Nytt 
Nasjonalmuseum



Prosjektmodellen og erfaringsmodul i ISYPØ



Prosjektmodell med prosesser



Prosjektmodell med prosesser

Beslutningsporter



Erfaringsmodul i ISYPØ

• Verktøy for datainnsamling

• Faser og Beslutningsporter

• Bruksområde eksempler
– Kalkyleutarbeidelse

– Kontraktstrategi

– Fremdriftsplanlegging



Nordic 10-10 
Prestasjonsmåling og benchmarking av 
prosjekter



Hva er 10-10 benchmarking?

• Program for å måle hvor godt prosjekter 
gjennomføres – sammenliknet med andre 

– Data inn:
• Spørreskjema til prosjektdeltagerne
• Generell data (tid, kost, beliggenhet, planer, ressurser, 

arealer mm)
– Benchmarkingsrapport ut

• Utviklet av CII – Construction Industry Institute (USA)
– Etablerte Nordic 10-10 høsten 2018

• Alle byggeprosjekter med 5 eller flere i 
byggherreteamet



Hva måler vi?

Innsats-
faktorer

Planlegging

Organisering

Ledelse

Styring

Prosjekterings-
effektivitet

HR-
ressurser

Kvalitet

Bærekraftig
-het

Verdikjede

Sikkerhet



Utdrag fra resultat og rapport



Erfaringsdeling og evaluering av 
byggeprosjekt - prosessen



Visualisering av prosess

Henvendelse til 
Prosjektsenteret/Prosjekt-

senteret ser behov

Gjennomgang av 
Nordic 10-10 

materiale, samtale 
med PL/PE 

Tilpasset 
spørre-

undersøkelse

Workshop med 
utvalgte tema fra 
undersøkelsen

Rapport, deling og 
implementering av 
suksessfaktorer og 

forbedringstiltak 



Spørreundersøkelse i Forms

«Suksessfaktor er regelmessig avsjekk for status 
innenfor rammebetingelser, samt regelmessige 
usikkerhetsvurderinger»

«Forsinkelser fra andre entrepriser har påført økte 
kostnader og økt usikkerhet»



Erfaringsoverføring fra byggeprosjekt



Uavhengig prosjektgjennomgang

• Prosjektledere som har erfaring med 
lignende prosjekter, eller andre 
aktuelle ressurspersoner i Statsbygg 
brukes som sparringspartnere

Temaer kan være:

• kontraktstrategi, 
kostnadsbesparende tiltak i bygge- og 
romprogram

• Ytre miljø 

• Organisering av prosjektet

• Lean- metodikk

• Prosjektering og kostnadsstyrt 
prosjektutvikling etc.  

Bilde:MH2

• Direkte og skreddersydd erfaringsoverføring til prosjektet
• Diskusjon og input på konkrete utfordringer i et prosjekt  
• Kvalitetssikring av avgjørelser
• Nytt blikk på utfordringer og muligheter i prosjektet



Fokus fremover

• Hvordan bruke funnene optimalt

• Implementere prosessen i prosjektmodellen ut i 
prosjektene



Andre metoder for erfaringsdeling i Statsbygg

Internrevisjon Prosjektsamlinger
Byggherresamlinger Internt Prosjektråd

SHA-inspeksjoner Eksternt prosjektråd
Miljø-gjennomganger Erfaringsseminarer
KS-gjennomganger Ledelsens gjennomgang
Brukerutstyrsnettverk Oppstartsmøter
Usikkerhetsstyring Kompetanseportalen
Samtaler Prosjekt- og masteroppgaver


