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Et krav om samspill for økt bærekraft og verdiskaping til hele verden… 
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Byggebransjen må også forholde seg til nye krav!
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Der samspillet i teamet – med byggherre og entreprenør - skal skape merverdi…
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Flere byggherrer legger mer og mer vekt på team i sine konkurransekriterier og 
velger samspill som gjennomføringsmodell for å skape mer verdi

14 konkurranser er gjennomført siden 2020 med teamevaluering 
 Prosjektverdi fra 8 mill til 1,3 mrd NOK.

 Byggherrer: Offentlige og private

1 konkurranse under gjennomføring – BaneNOR – Terminalbygg 
Trondheim S

 Prosjektverdi 700 mill

 Team vektes i enda større grad i konkurransekriteriene 

• Pris 15%

• Oppgaveforståelse 35%

• Tilbudt prosjekt.org 50%



8

Metode for evaluering og valg av team

• Forberedelse av 
evalueringsteam

• Utvikle intervjuguide 
og oppgaver

• Trene på 
teamevaluering

• Velge ent. til 
forhandlinger med
teamoppgaver

• Pris 15%
• Oppgaveforståelse 35%
• Tilbudt prosjekt.org 50%
• Verifikasjon CV
• Referansesjekk
• Oppgaveforståelse

• Intervju tilbudt 
prosjektleder

• Intervju av team
• Oppgaveløsning
• Refleksjon/evaluering 

i evalueringsteamet

• Evaluering
• Skrive individuelle 

tilbakemeldinger pr. 
entreprenør

• Kvalitetssikre
• Tilbakemeldingsmøte 

med entreprenører
• Forberedelser
• Tildelingsbrev
• Oppfølging av øvrige 

entreprenører

Intervju og 
test av team

Evaluering av 
TilbudForberedelser BH

Evaluering og 
tilbakemeldingFaser

Aktiviteter

• Forberede for digital 
og annen 
gjennomføring (for 
eks. sette tilbyder 
inn i videoløsning)

Forberedelser 

Seleksjonsprosess basert på oppgaveløsning og testing av teamets egnethet for oppgaven
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Teamevaluering

• Hensikt 
 Vurdere teamsammensetning 
 Vurdere teamkompetanse

 Vurdere opplevelsen av samspill med byggherre

 Vurdere teamets egnethet mot oppgaven som skal løses…

Vurdere 
oppgavebeskrivelse og 

CV’er

Intervjue 
nøkkelpersoner Gruppeintervju Teamevaluering Sammenstille
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Før var entreprenørens oppgave å …

Skaffe prosjekt Gjennomføre prosjekt
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Nå er det nye krav tidligfasekompetanse…

Skaffe Utvikle Gjennomføre Innovere
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Behov for å akselerere kunnskapsutvikling om forutsetningene for Høyt presterende team

• Samarbeid der FoU møter erfaringer fra bransjen

• Utvikle nye innsikter

• Praktisk innovasjon

• FoU for praktiske behov

#deterfolkadetkommeranpå
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Utviklingsprogram om Høyt presterende team

#deterfolkadetkommeranpå
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Vi snakker om å jobbe for å ta ut potensialet der «det harde» møter «det myke»

«Det myke»

Ledelsesfilosofi

Utøvd ledelse

Kultur 

Motivasjon

Kompetanse

Adferd

Vaner 

Incentiver

Tilfeldig 
presterende 

prosjekt-
team

Tilfeldig 
presterende 
organisasjon

Fra tilfeldig presterende…

«Det harde»

Strategi

Ledelsessystem

Kvalitetssystem

Prosjektmodell 

Kontrakt

Prosjektstrategier

Gjennomføringsmodeller

Prosjektplaner
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«Det myke»

Ledelsesfilosofi

Utøvd ledelse

Kultur 

Motivasjon

Kompetanse

Adferd

Vaner 

Incentiver

«Det harde»

Strategi

Ledelsessystem

Kvalitetssystem

Prosjektmodell 

Kontrakt

Prosjektstrategier

Gjennomføringsmodeller

Prosjektplaner

Høyt 
presterende 
organisasjon

Høyt 
presterende 

prosjekt-
team

Til Høyt presterende…

Helhetlig utvikle 

Helhetlig utvikle
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Verdipotensialet ligger å skape et samspill der de harde møter det myke…

Innovasjon
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Vi har nå gjennomført prosjekt HPT og støttet kunder med å vurdere tilbudt 
team i 14 anskaffelsesprosesser

• Hvorfor skal du bry deg om det vi nå har å si?

• Fordi nå skjer det en disrupsjon og den 
handler ikke om digitalisering…

 Følg med i «teamen» 

Potensialet, og dermed mulighetene, i bransjen er høyt
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Innerst inne så vet vi det alle sammen… 

• …de neste årene skal vi innenfor BAE se at det «myke» 
knuser «det harde»..

• Ikke fordi det «myke» er mer viktig, men fordi det 
«myke» i fremtiden vil være helt avgjørende for at 
man skal få mobilisert og nyttiggjort seg av den harde 
kompetansen 
 Fremtidens utfordringer og OPPGAVER må i større grad 

løses sammen og mens vi går veien!

Sett den før, hørt den 
før, gjort noe med 
det???
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Fremtiden krever noe annet av oss enn fortiden, som individ og som team

• Oppgaven til byggherre er endret – Verdioptimalisering og bærekraft i 
sentrum
 Plutselig er ting som INNOVASJON, utvikling, raske skift, agile prosesser og 

samarbeid avgjørende

• Hvem byggherre ønsker å kjøpe er endret
 Fra «utfører, underordnet og motpart» til «utvikler, medspiller og partner»

• Folka som jobber i Bygg og anlegg er en ganske homogen gruppe hva 
gjelder teamkvaliteter
 Naturlig seleksjon over mange år..

• Evne til å levere høyt presterende team og sammen med BH danne høyt 
presterende team vil være avgjørende for bærekraft og konkuransekraft

• Noen har våknet – Spennet er stort
 Disrupsjonen har startet 
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Kort bakgrunn: Det finnes mange modeller som kan brukes til å beskrive og 
sette sammen et team

Ref. Endre Sjøvold
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De tradisjonelle «Dreamteamene» fra Bygg og anlegg blir ofte hjelpeløse når de 
får nye og ukjente oppgaver

• Kanskje er det vi nå observerer årsaken til utfordringer vi ser mht. endrings- og 
forbedringsevne
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Vi må skille mellom hvem vi trives med og et høypresterende team 

Noen personer trives naturlig sammen, men det kan være 
at denne gruppen ikke evner å løse oppgaven effektivt eller 
mister viktige perspektiv

Et høypresterende team leverer høy prestasjon 
relatert til oppgaven de er satt til å gjøre! 

Et høypresterende team jobber sammen og utnytter 
forskjellighet for å løse oppgaven!

Et team som det tilsynelatende kan være krevende å jobbe i 
kan ha et høyere potensial for å bli et høypresterende team 
enn et team der vi umiddelbart trives sammen.

• Et hetrogent team er mer robust og kan ha et større 
potensial over et lengre prosjektlivsløp, men det kreves 
mer innsats å komme dit, enn vi er vant til 

Vi trenger teamkompetanse 
for å utløse potensialet 

Vi må investere i teamet
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Hva med individene 

Relevant faglig kompetanse / erfaring

«Naturlig/trent» 
Teamrolle

Teamkompetanse

Spisskompetanse

Generalistkompetanse
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Viktige læringspunkter

• Teamevaluering som del av anskaffelse gjør det lettere å skille og velge riktig tilbyder  

• Det holder ikke å kun se på teamprofil, vi må se på oppgaven som skal løses og reell anvendt kompetanse
 To team med «samme» teamprofil kan ha vidt forskjellig potensial til å løse oppgaven

 Rett «hard» kompetanse for å løse oppgaven er viktig. CV forteller lite. 

• Spennet er stort blant tilbyderne – vi ser starten på disrupsjonen nå!

• Effekten av at teamet har trent sammen har vesentlig betydning for oppgaveløsning og PROSJEKTET  

• For å løse fremtidens utfordringer, oppgaver og oppdrag så må nye teamkvaliteter heies på, trenes på og 
rekrutteres inn i bransjen
 Begynn å rekruttere folk som er annerledes enn deg selv! 

• I fremtiden så må vi også i offentlige anskaffelser klare å hensynta Byggherres team i anskaffelsen
 Hvem vil være «first mover»?

• TEAMKOPETANSE OG TEAMUTVIKLING GJØR ALLE TEAM BEDRE 
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