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Agenda for dagen

• 09.00 Velkommen - hvorfor dette seminaret?
• 09.15 Kompetansemessige konsekvenser av omstruktureringen - kort beskrivelse fra de berørte:

• Vegdirektør Terje Moe Gustavsen: Hva er reformen med de positive og negatives sidene?
• Mestadirektør Kurt Opseth: Hvilke praktiske konsekvenser ser Mesta i dette?
• Entreprenørsiden v/konserndirektør i Veidekke Lars Erik Lund: Hvilke konsekvenser har dette for entreprenørene?
• Fylkeskommunene v/samferdselssjef i Vest-Agder Fylkeskommune Vidar Ose: Hvordan møte de kompetansemessige kravene 

som dette medfører?

• 11.15 Diskusjon ut fra innledningene: Status, utfordringer og forventninger
• 11.45 Lunsj
• 12.45 Faglige innspill:

• Stat eller fylke - spelar endra eigarstruktur nokon rolle?, v/Professor Ole Jonny Klakegg Prosjekt Norge/NTNU

• 13.30 Strekk
• 13.40 Diskusjon ut fra faglige innspill
• 14.00 Hva bør det arbeides videre med ut fra dagens møte?
• 14.15 Slutt
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Regionreformen

• Utvalgets tilnærming er å bygge opp under de oppgaver og roller 
fylkeskommunene allerede har som tjenesteyter, samfunnsutvikler, 
planmyndighet og som bindeledd i forvaltningen

• Politikken og prioriteringene innen disse feltene er avgjørende for 
samfunnsutviklingen i det enkelte fylke og krever tilpasning til regional 
kontekst og forutsetninger

• Dette er knyttet til:
• arealbruk, naturverdier, miljø/klima og samferdsel,
• virkemidler for næringsutvikling og kompetanse, og
• virkemidler og tjenesteoppgaver som er viktige for folks helse, trivsel og levekår

• Utvalget foreslår følgende oppgaveoverføringer til fylkeskommunen:
• Regional vegadministrasjon med ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene 

overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå fra 2020
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Ikke råd til å investere i 
kompetanse?

Prøv inkompetanse!
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Prosjekter og Prosjekt Norge

• En økende andel av samfunnets investeringer skjer gjennom 
prosjekter, og prosjektenes kompleksitet øker
• Store krav til lønnsomhet og riktig bruk av våre felles «investeringskapital»

• Vi må finne effektive og lønnsomme måter å gjennomføre våre 
prosjekter på
• Alene og i samarbeid

• Kontinuerlig forbedring er en nøkkel for 
suksess

• Prosjekt Norge er en viktig arena for 
felles kunnskapsutvikling
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Hva er Prosjekt Norge?

Skape og spre kunnskap for økt konkurransekraft i prosjektvirksomheter

• Norsk senter for prosjektrettet virksomhet

• En samarbeidsarena utenom ordinære forretningsmessige relasjoner

• Hele verdikjeden representert på likefot og løser utfordringer i 
fellesskap

Ambisjon: Prosjektbaserte næringer i Norge skal ligge i fremste rekke 
internasjonalt innen verdiskapende og kostnadseffektiv 
prosjektgjennomføring
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Prosjekt Norges partnere
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Hvorfor lykkes vi?
• Partnerne kan trekke på kompetanse som er bygget opp over mange år gjennom felles 

dugnadsinnsats

• Tett kobling mellom privat næringsliv, offentlig sektor og akademia

• Fagmiljøet er tett på praksis og følger kunnskapsutviklingen

www.prosjektnorge.no

Praksis

ForskningUtdanning
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Prosjekt Norges sentrale aktiviteter

www.prosjektnorge.no

Forskning

Kunnskaps-
deling

Forskningsprosjekter

PhD-stipendiater

Utredninger

Demonstrasjonsprosjekter

Studentoppgaver

Temadager

Samlinger

Faglige fokusgrupper

Årlig prosjektkonferanse

Erfaringsmøter

Hjemmeside
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"Kunnskapsnavet"

Årets prosjektkonferanse, Prosjekt 2018 
(7.11.2018)

Åpent infomøte: FERDIG - kunnskapsarena for 
systematisk ferdigstillelse (20.11.2018)

Fagseminar: Omstrukturering av fylkesveiene 
(29.11.2018)

Åpent seminar: T2-prosjektet ved Oslo Lufthavn –
Erfaringer fra et vellykket megaprosjekt 

(30.11.2018)

Møte bransjeklynge Energi (3.12.2018)

Aktive forskningsprosjekter

SpeedUp – Kortere gjennomføringstid i store 
prosjekter

Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter

Oscar

Fergefri E39

Nordic 10-10

Målverdistyring

Samhandling og prosessledelse

Mulighetsrommet for kriminell adferd i norsk 
BAE-næring

Utvikling av proaktive indikatorer i BA

Integrert metodikk for prosjektledelse

Aktive søknader til 
Forskningsrådet

Prosjekt 4.0

OptimalTid

iPLUSS

DigIt
- Økt lønnsomhet ved smartere bruk av digital 

informasjon i BAE-næringen
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Hvorfor er våre partnere med?

Hele 
verdikjeden er 

med

Et prosjektfaglig 
miljø i 

verdensklasse

Lære av de 
beste på tvers 
av bransjer og 
virksomheter

Store satsninger 
i fellesskap

Ta vare på og 
gjøre kunnskap 
tilgjengelig over 

tid

Utdanning i 
verdensklasse

Tilgang på 
kompetanse når 
man trenger det
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Spørsmål til diskusjon

• Hvordan kan vi avdekke nødvendige kompetansebehov og dekke opp 
dette  i en tidlig nok fase til å unngå at det oppstår utilsiktede 
problemer med gjennomføring av de ulike prosjektene?

• Kan det etableres noen felles prosjektstandarder som kvalitetssikrer
planlegging og gjennomføring hos en spredt gruppe prosjekteiere?
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Regionreformen

Terje Moe Gustavsen 

Vegdirektør 
29.11.2018



Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå

Regionreformen 

29.11.2018

Fra 19 til 11
fylkeskommuner
Prop. 84 S og 128 S (2016-2017)



Stortingets mål

Regionreformen 

● Regionreformen skal gi en 
positiv samfunnsutvikling i alle 
deler av landet, basert på 
regionale fortrinn, forutsetninger 
og prioriteringer.

● Fylkeskommunenes rolle som 
samfunnsutvikler skal styrkes.

● Styrke lokaldemokratiet gjennom 
å flytte oppgaver og ansvar fra 
staten til regionalt folkevalgt 
nivå.

● Redusere byråkratiet og 
medvirke til mer effektiv 
offentlig forvaltning.

29.11.2018



Enstemmig vedtak i Stortinget 8. juni 2017

«Stortinget ber regjeringen sørge for at regional veiadministrasjon, 
som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene, 

overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå»

Regionreformen

29.11.2018



Sams vegadministrasjon i dag

● SVV har ansvar for å stille med felles (sams) 
vegadministrasjon på regionalt nivå for riks- og fylkesveg 

● Regionvegsjefen utfører fylkesvegoppgavene for den 
enkelte fylkeskommune, med hjelp av hele SVVs
organisasjon

– Fylkeskommunene er byggherre og har 
byggherreansvaret for sine veger

– Statens vegvesen er byggherrens representant 

● Rammeavtale mellom FK og regionvegsjef

● Årlige leveranseavtaler mellom den enkelte fylkeskommune 
og regionvegsjefen

Sams vegadministrasjon

29.11.2018



Fylkeskommunenes ansvar og rolle i 
fylkesvegsaker etter vegloven

● Hver fylkeskommune (FK)  er et selvstendig rettssubjekt og politisk organ

● FK er vegmyndighet for fylkesveg med ansvar for: 

– Langtidsplaner, strategier, handlingsprogrammer

– Budsjetter

– Planlegging

– Grunnerverv

– Bygging 

– Drift og vedlikehold 

– Forvaltning 

– Samfunnssikkerhet og beredskap

– Eiendommer og anlegg

– Å framskaffe data og andre opplysninger, eksempelvis til NVDB og VTS.

– Utgifter til fylkesveg, med unntak av utgifter som staten dekker til sams 
vegadministrasjon

Sams vegadministrasjon

29.11.2018



Eksempel fra Region nord

Sams vegadministrasjon 

jan 2018 Illustrasjon: Gro Marøy



Vedtak først, så utredning

● Overføring av vegadministrasjon inngår i Stortingets 
anmodningsvedtak 8. juni 2017

● SVV fikk 30. november 2017 i oppdrag å utrede 
konsekvenser og modeller for en slik overføring

● Det var da forventet at regjeringen høsten 2018 ville svare 
ut anmodningsvedtaket i forslag til statsbudsjett 2019

Regionreformen

29.11.2018



Overføring av sams utløser mange spørsmål

● Oppgaver, årsverk og utgifter som Statens vegvesen bruker 
på fylkesveg er kartlagt

– 1650 hele stillinger til fylkesvegoppgaver

● Overføring av igangsatte prosjekter/kontrakter (også drift)

● Fagområder som bør holdes samlet er identifisert

● Systemer og verktøy 

● Lover og regelverk 

● Rettslig situasjon for ansatte i SVV

Regionreformen - gjennomføring

29.11.2018



Ressursbruk – planlegging og prosjektering i et vegprosjekt

Sams vegadministrasjon 

29.11.2018 Illustrasjon: Martin Blystad/Visuell kommunikasjon



Om regionreformen

● Regjeringen har konkludert med at den delen av sams 
vegadministrasjon som gjelder fylkesveiene, i sin helhet 
overføres til fylkeskommunene:

– Utredning

– Planlegging

– Bygging

– Forvaltning

– Drift 

– Vedlikehold 

Oppgavene er nært knyttet sammen og det tale for en mest 
mulig helhetlig behandling av oppgavene. 

Prop. 1 S

29.11.2018



«Fra sams og samling»

Statens vegvesens rapport

● Konkluderer med at de fleste fagmiljø 
kan deles

● Mange fagmiljø er krevende å splitte

● SVV bør beholde et nasjonalt ansvar 
på følgende områder: 

– Sikkerhet / beredskap

– Beredskap for 
bru/reservebrumateriell

– Sikkerhet på veg knyttet til 
hendelser som flom og skred 

– Nasjonal vegdatabank (NVDB)

– Vegtrafikksentralene (VTS) 

● Det bør ikke etableres nye felles 
ressursenheter som SVV og FK er 
forpliktet til å bruke

29.11.2018



Mulige konsekvenser av opphør av sams vegadministrasjon

«Fra sams og samling»

● Stor risiko for langsiktige 
negative virkninger gjennom tap 
av stordriftsfordeler

– Økte kostnader

– Kompetansetap

– Redusert kvalitet i 
oppgaveløsningen

● Fylkeskommunen kan styrke sin 
samfunnsutviklerrolle

– Klarere rapporteringslinjer

– Bedre samhandling mellom 
fag og politikk

29.11.2018



Oppgaver til de nye regionene

● Enkelte oppgaver bør forbli 
nasjonale:

– Oppgaver knyttet til sikkerhet og 
beredskap

– Ansvar for nasjonal vegdatabank 
(NVDB)

– Vegtrafikksentralene (VTS)

Meld. St. 6 «Oppgavemeldingen»

29.11.2018



Tilgang på fagkompetanse

● Tilgang på solid fagkompetanse 
nødvendig for god kvalitet i 
oppgaveutførelsen

● Utfordring at 11 
fylkeskommuner og SVV trenger 
parallell kompetanse på mange 
områder

● For de minste vil det bli 
vanskelig å ha bredden av 
kompetanse

● Bruk av konsulentmarked

– Økte kostnader?

– Bidrar lite til økning i 
kompetanse?

29.11.2018



Avrundende spørsmål/betraktninger

● Effektivitetsreform?

● Helhet gir mer enn summen av 
delene?

● Nytenkning gjennom «nye» 
aktører?

● Evnen til samarbeid på tvers?

29.11.2018



Korleis praktiske konsekvensar ser 

Mesta? 



Mesta AS - Får folk fram

• Drift og vedlikehald
o Leiande aktør med ca. 45 % i marknadsdel

• Andre forretningsområder
o Elektro på/ved vei

o Spesialproduksjon
• Fjell- og tunellsikring

• Rekkverk

• Kai og bruvedlikehold

• Betong

o Anlegg

• 1400 eigne ansatte

• Engasjert i små og store prosjekter over heile landet 

• Kulturendring fra statlig til kommersiell aktør pågår framleis



Kostnader
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• Dersom SVV og dei nye regionane ikkje 

samarbeidar godt om drift, vil dette grepet vere 

fordyrande

• Fleire, og mindre, prosjekt kostar
• Auka bemanning knytt til prosjektleiing på begge 

sider av bordet

• Fleire maskiner, med lågare utnyttingsgrad

• Vi har stipulert dette til å koste kr. 1,5 milliard pr. 

år



Tryggleik
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•Dersom ikkje vegdirektoratet 
set standarden i alle regionar, 
vil den kunne variere på tvers 
av regionsgrenser.

•Det kan få konsekvensar for 
trafikktryggleik

•Også derfor er det særs viktig 
at SVV og dei ulike regionane 
samarbeider godt.



Miljø
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• Fleire maskiner gjev meir 

utslepp

• Suboptimal rodestruktur 

aukar miljøutsleppa



Kompetanse

6

• Fleire kontraktar aukar 

rekrutteringsbehov for både 

entreprenør og byggherre

•D&V er ikkje det mest 

attraktive fagområdet innan 

bygg & anlegg



Avslutning

• SVV har anbefalt at konsekvensane knytt til D&V bør drøftast 

vidare. Det er vi samd med.

•Men det skjer truleg ikkje og vi «kryssar» fingre for:
• Det blir etablert gode samarbeidsformer mellom SVV og regionane

• At dagens kontraktsregime ikkje blir felles mal 
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Regionreformen
Mer vei for pengene?

Lars Erik Lund, konserndirektør kommunikasjon og samfunnsrelasjoner, Veidekke



Veidekke

Dette er Veidekke

2

8 000 
i tre land

Kompetente 

medarbeidere 

Norges største og 

Skandinavias fjerde 

største entreprenør og 

eiendomsutvikler 

31,6
NOK milliarder (2017)

Årlig omsetning 

Danmark % av omsetning 

7% 

Sverige % av omsetning

31% 

Norge % av omsetning

62% 



Veidekke

Statens vegvesen er en stor relasjon for oss
Vår verden blir annerledes etter endringen

Omsetning Veidekke 
2017 (Norge) (%)

Statens vegvesen Andre

• Vi møter Statens vegvesen ved 

bygging av vei

• Vi møter Statens vegvesen ved 

asfaltering av veier

• Vi møter Statens vegvesen ved 

drift og vedlikehold av vei

3

20%

80%



Veidekke

Endringer anleggsmarkedet
Satsing, større kontrakter og endring byggherre
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Veidekke

Endringer anleggsmarkedet 
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Veidekke

Mer vei for pengene krever kompetente fagmiljøer
Tre bekymringer:

6

1

2

3

Hvordan få kompetente byggherremiljøer i alle fylkeskommunene?

Hva blir igjen i Statens Vegvesen?

Hvordan få til overgangen på best mulig måte?



Veidekke

• Drift og vedlikehold av vei og veibygging er 

komplekst og krever svært kompetente 

fagmiljøer og kompetente bestillere

• Grunnforhold, tunneler, bruer

• Klima og langtidsvirkninger

• Miljø og energieffektivisering

• Teknologi

• Prosjektutvikling

• Prosjektstyring
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1 Hvordan få kompetente byggherremiljøer i alle fylkeskommunene?



www.eba.no

Vårt felles mål innenfor drift og vedlikehold

• Mest mulig penger ut på veien for å sikre:
– Fremkommelighet

– Trafikksikkerhet

• Forutsetninger for å lykkes med penger ut på veien:
– Ressurseffektiv drift

– Kost-/nyttevurdering ift driftsstandard

– Standardheving/oppgradering
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Veidekke

• Etablering av Nye Veier er positivt for 

utviklingen av veibygging i Norge

• To miljøer som utfordrer og utvikler hverandre

• Kompetanse har beveget seg fra SVV til Nye 

Veier

• Kompetanse vil bevege seg fra SVV til 

Fylkeskommunene

• Er det mulig med egne, sterke fagmiljøer hos 

alle byggherrer?

9

2 Hva blir igjen i Statens vegvesen?



Veidekke

• Kompleks og omfattende endring med ≈1650 personer og meget krevende oppgaver som skal 

fordeles på 11 Fylkeskommuner, og være fullt operative fra 2020

• Samferdselsmarkedet i Norge har økt dramatisk de siste syv år, og norske anleggsentreprenører 

har bygget opp kapasitet for å levere på Nasjonal Transportplan

• Store investeringer, økt rekruttering, kompetanseutvikling

• Endring som skaper dropp i markedet får store konsekvenser for norsk anleggsnæring
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3 Hvordan få til overgangen på best mulig måte?

Nåsituasjon Overgangsfase Ny situasjon

Tilpasset Bekymring Vi tilpasser oss



1. Bygg- og anleggsbransjen er Norges største 

fastlandsnæring og desidert største distriktsnæring

2. Rekruttering til bransjen og antall lærlingplasser 

har snudd og økt de senere årene

3. Entreprenørene har rigget seg for Nasjonal 

Transportplan, og det er avgjørende å holde fart 

og oppfylle NTP for å fortsette positiv utvikling 

innen anlegg

Forutsigbarhet for bygg og anlegg
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• Skape forutsigbarhet for alle parter

• Bruke og utvikle hverandres kompetanse

• Enhetlig byggherrestrategi

• Opprettholde fart og oppfylle NTP

• Vektlegge andre ting enn bare pris

• Overgangsordninger

• Høy bestillerkompetanse og høy 

entreprenørkompetanse gir mer vei for pengene

Forutsetninger for suksess
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Folkestyre – kompetanse - samarbeid

Faglige konsekvenser av 

omstrukturering av fylkesveiene –

hvordan møte de 

kompetansemessige krav?

Ullevaal 29. november 2018

Vidar Ose, samferdselssjef i Vest - Agder



Samferdsel, areal og miljø – et komplekst og 

til tider motsetningsfylt fagfelt

Vi stikker.

tBaerecraft

Cityty



Fylkeskommunenes oppgaver

 Videregående opplæring

 Tannhelse

 Kultur og idrett

 Regional planlegging og – utvikling

 Fylkesveier og – veiferjer

 Kollektivtransport



19 fylkeskommuner – stort mangfold

 Areal: Vestfold 2 000 km2  – Finnmark 49 000 km2 

 Veilengde: Vestfold 1 200 km – Nordland 5 000 km 

 Innbyggertall: Finnmark 72 000 – Akershus 530 000 

 Ulik styring: Parlamentarisme eller 

formannskapsmodell 

 KS er vår felles interesseorganisasjon 



Samferdselspolitikk i fylkeskommunene: 

 Høyt på den politiske agendaen 

 Et svært viktig regionalt virkemiddel 

 Enda viktigere etter 2010 

 Stort fokus på NTP 2014-2023, og senere

• Som vegeier

• Som ansvarlig for kollektivtrafikk

• Som regionalt koordineringsorgan 



Fylkeskommunene – større veieier fra 2010

 Riksvei 10 000 km 

 Fylkesvei 44 000 km 

 Kommunal vei 39 000 km 



FK’enes brutto driftsutgifter –

samferdselsformål.



Brutto driftsutgifter  ca 74 milliarder kr.



Utviklingstrekk



Etterslep / forfall



Ny samferdselspolitikk ?

«For denne regjeringen er satsning på infrastruktur - det å bygge 

landet - et av de viktigste satsningsområdene. Målet er at 

infrastrukturen skal bli så bra at den faktisk kan være et 

konkurransefortrinn for oss som nasjon.» 



Brutto investering - fylkesvei







Forbedringspunkter

• Fylkeskommunene må videreutvikle rollen som veieier

• God nok oversikt over nåsituasjonen 

• Fylkesvise transportplaner sammenfallende med NTP-

perioden 

• Handlingsprogram for samferdsel 4-årige 

• Kontrahering uten å definere løsning i detalj

• Større sammenhengende prosjekt/tiltak 



IRIS rapport 2013

• Økte samferdselsbudsjetter

• Stort engasjement

• Interesse fra politikere

• Raske beslutninger



Veien mot 2020

• Fortsatt samarbeid med SVV

• Videreutvikle kompetanse

• Sikre god overføring av personell fra 

SVV

• avtale mellom fk og svv



Stat eller fylke -

spelar ny eigarstruktur noko rolle?

Prosjekt Norge seminar 

29. november 2018

Ole Jonny Klakegg
NTNU, Institutt for bygg- og miljøteknikk



Ulike perspektiv i dette foredraget

Eigarskap

Gjennomførings
-modellar

Digitalisering
& arbeidsmåtar



Perspektiv på eigarskap

Eigarskap Kva inneber eigarskap?

Kva inneber prosjekteigarskap?

Prosjekt
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Kva er eit prosjekt?

Det brukte å vere ei unik oppgåve (1950-1980)

Så var det ein midlertidig organisasjon (1990-2000)

No er det ein måte å skape verdi (2010)
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Eigarskap inneber

• Kontrollrett 

– Retten til å anskaffe, disponere/bruke, avskaffe 

eigedelar og ressursar

• Profittansvar 

– Ansvar for både kostnad og nytte knytt til ressursen

Kjelde: Foss og Foss (1999)
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Eigarstyring (Governance) inneber

• Hierarkisk styring

• Nettverksstyring

Multi-level 
governance

+

Multi-actor 
governance

=

Complex 
governance

Definisjon: «Bruken av institusjoner, autoritære strukturer 
og samarbeid til å allokere ressurser eller kontrollere 
aktivitet i samfunnet eller økonomien.»               (World Bank)

Kjelde: Klakegg (2010)



Styring av og i prosjekt

Strategiutvikling og beslutningstaking

Forvaltning og drift
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Situasjonsbestemt eigarstyring

Høg K

Låg S

Høg K

Høg S

Låg K

Låg S

Låg K

Høg S

Behov for Støtte og 
Handlingsrom
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n
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Representerer behovet til den 
temporære organisasjonen

Kjelde: Crawford et al. (2008)

Døme på situasjonar som 
krev mykje kontroll: 
- Store konsekvensar av feil
- Svake prestasjonar
- Raske endringar i situasjonen
- Mistanke om avvik
- Kritisk prosjekt
- Erkjent behov for kursendring

Døme på situasjonar som 
krev mykje støtte: 
- Mangel på ressursar
- Intern motstand mot prosjektet
- Konflikter
- Manglande beslutningar
- Uerfaren prosjektleiar/team
- Teikn på at måla ikkje blir nådd
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Den «sterke» eigaren

Strategiske 
kapabilitetar

Kommersielle kapabilitetar Styringskapabilitetar

Val av rett prosjekt «Pakking» av investeringa Porteføljestyring

Måldefinering Anskaffelsar Prosjektdefinering

Finansiering Relasjonelle ferdigheiter Prosjektkoordinering

Interessentledelse Asset-*/Systemintegrasjon

Gevinstrealisering Kvalitetssikring

*Asset = Ressurs med verdi

Eigaren sine prosjektkapabilitetar:

Basert på Winch og Leiringer (2016)

Refleksjon: Er det noko du saknar?

): Evne til å sette opp ein eigna gjennomføringsmodell
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Oppsummering eigarstyring

Føresetnad for verdiskaping:

• Klare roller er ein føresetnad for sunne prosjekt

• Beslutningar: Ingen er i betre posisjon til å skape eller 
øydeleggje eit godt prosjekt enn prosjekteigaren*

• Sjå ting i større samanheng

Gjensidig avhengigheit:

• Ein god prosjekteigar gjer det mogleg for ein dyktig 
prosjektleiar å lykkast

• Prosjektleiaren si viktigaste oppgåve er å hjelpe 
prosjekteigaren å lykkast

*Kjelde: APM GoV SIG (2007)



Perspektiv på 

gjennomføringsmodellar

Gjennomførings
-modellar

Kva er det for noko?

Kva er forskjelen på dei?
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Endringar som påverkar

Prosjekta

• Auka kompleksitet (i prosjekta)

• Meir kritisk (større, høgre risiko i prosjekta)

Næringa

• Auka spesialisering (fragmentering i næringa)

• Kamp om dei beste ressursane (mellom aktørane)

• Kamp om (nye) posisjonar

Teknologien

• Konsekvensen av digitalisering (integrering)

Samfunnet

• Fokus på verdiskaping (optimalisering på høgare nivå)
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Indikasjonar på moglege problem

• Produktiviteten vert hevda er låg

• Kvaliteten på prosjekteringa er låg vert det påstått

• Liten kompetanse hos bestillar høyrer vi stadig

• For mykje konflikt vert det sagt

Vi har ikkje bevis for alt dette (ikkje presise målingar).
Men summen av indikasjonar er overtydande!



Sortering av omgrep

Verksemda

• Prosjektmodell

Prosjektet

• Gjennomføringsmodell

Sånn skal 
mønsteret 

være for alle 
våre prosjekt

Sånn vil vi 
gjennomføre 

dette 
prosjektet

Faste beslutningsstrukturar og roller.
Faste krav til informasjon/dokumentasjon.
Valfrie opsjonar innanfor ulike kategoriar.

Beslutningsstrukturar og roller i prosjektet.
Oppgåvedeling og anskaffing av ressursar.
Valde opsjonar til akkurat dette prosjektet.

1 2



Styring av og i prosjekt

Strategiutvikling og beslutningstaking

Forvaltning og drift
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Neste steg

http://www.bygg21.no/ 2015
https://www.prosjektnorge.no/forskning/aktive-prosjekter/bygg21-neste-steg/

Døme på prosjektmodell:

1

Heile livsløpet!

A
lle

 p
er

sp
ek

ti
v

Eigar

Brukar

Utøvande

Offentleg

http://www.bygg21.no/
https://www.prosjektnorge.no/forskning/aktive-prosjekter/bygg21-neste-steg/


Gjennomføringsmodell for enkeltprosjekt

Kontekst

Organisasjonens prosjektmodell

Oppgave
og mål

Oppgåve, styrande for 
gjennomføringsstrategi

Gjennomføringsstrategi

Kontekst, styrande for 
gjennomføringsstrategi

Prosjektets gjennomføringsmodell

Spesifikasjons-

form

Oppgave-

nedbryting Kontraherings-

form
Konflikthåndtering

Oppgjørsform

Organisasjonsform

Kontrakt-

inndeling

Avtaleform:
Struktur:

Risikofordeling

Kontraktformat
Element i 

gjennomføringsmodell
Gjennomføringsmodellen
er avhengig variabel, resultat
av val i forhold til 
mål, rammer og strategiar.

2



Internasjonal oppdatering

Kjelde: Walker & Lloyd-Walker (2015)

Observerte endringar
internasjonalt:
- Rørsle vekk frå

transaksjonsbaserte 
kontrakter

- Først til totalkontrakter
- Så til relasjonsbaserte 

kontrakter



Tre grunnmodellar for styring i 

gjennomføringsmodell

Transaksjonsbasert Relasjonsbasert

Utførelseskontrakter Totalkontrakter Alliansekontrakter

Konkurranseretta Samhandlingsretta

Delte kontrakter Fleirpartskontrakter

Optimalisering på kontrakt Optimalisering på business



Standardisert eller tilpassa modell?

Argument for standardisert
• Standardisering kan

– Innføre beste praksis

– Redusere ressursbruk

– Forsterke læring

• Gjennomføringsmodell er ei strategisk 
avgjerd

• Valet må gjerast svært tidleg

• Verdi er ein langsiktig logikk – akkurat 
som standardisering (tilpassa 
gjennomføringsmodell er ein kortsiktig logikk)

• Individ gjer feil vurderingar i 
tilpassinga (tradisjonar, vanar, motar)

• Situasjonen endrar seg i løpet av 
prosjektgjennomføringa (den tilpassa 
modellen viser seg feil likevel)

Argument for tilpassa

• Kvart prosjekt er unikt

– “No one size fits all”

• Bygg og anlegg er spesielt 
kompleks aktivitet

– Stadbunden

– Fragmentert 

– Spesialisert

– Mobile ressursar

Talet på argument peikar
i retning standardisering, 
men kva er dei viktigaste
argumenta?  



Er grunnlaget på plass?

A sin 

ståstad

B sin 

ståstad

Gjen-

sidig

respekt

Startpunkt:

Felles

mål

Føremål:

Filter 3

Avtale

System

Balansert og effektivt

formelt rammeverk

Filter 1:

Realisme, 

Ærlegheit

Filter 2:

Tillit, 

Openheit, 

Deling

Filter 5:

Fokus på 

verdi-

skaping, 

Brukar-

nytte

Filter 4:

Støtte og

kontroll i 

gjennom-

føring 

Organisasjonskultur

Mitt utgongspunkt er ikkje at konfliktene skal løysast  - dei skal unngåast frå start til mål.

Kjelde: Klakegg m.fl., 2018
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Oppsummering gjennomføringsmodell

Føresetnad for verdiskaping:

• Modellar som sikrar samfunnsnytte

• Modellar som gjev god balanse mellom partane

• Respekt for kvarandre sin posisjon og kompetanse

• Ryddig prosess og effektiv beslutningstaking

• Bruke moglegheitene i kontraheringsprosessen til å sikre 
seg dei rette ressursane

Gjensidig avhengigheit:

• Ein god prosjekteigar må forstå businessen til leverandørane

• Leverandørane si viktigaste oppgåve er å sikre gode 
løysingar for brukarane og god ressursutnytting – bidra til 
gode beslutningar



Perspektiv på nye arbeidsmåtar

Digitalisering 
& arbeidsmåtar

Kva er det som skjer?

http://tonsbergprosjektet.no/verdens-storste-smartvegg/



Global business

Lokal business

Budsjett

Enkeltoppdrag

Optimaliseringsnivå

Enkeltleveranse

Prosjektleveransen

Bydel/Kvartal

SMART city

Vår verksemd Eigarperspektivet Brukarperspektivet

Kontrakta

Prosjektet

Eigen forretning

Verdiskapinga

Vi er på veg opp trappa

Oppgåva vert stadig meir kompleks og samansett, avhengig av mange kompetansar

Ingen kan 

løyse det 

aleine



Digitalisering: Ei verd av informasjon

Drifter

Integrator

Bruker

Bygger

Designer

Kost-
nader

Prod-
ukter

Regler 
og till.

Kart og 
grunn

Når alle har tilgang til all informasjon må makt baserast på andre ting enn 
informasjonstilgang. 

• Kven, kva, 
• kor mykje etc.

• Kvar, kva, 
• kor stort etc.

• Kvalitetar
• Eigenskapar

• Elementer
• Logistikk

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9vfyyjNDZAhWCiCwKHXonAxcQjRx6BAgAEAY&url=http://bimandbeam.typepad.com/bim_beam/2015/01/a360-collaboration-for-revit.html&psig=AOvVaw0tEkGxx2NUNiDFNAgqIQKD&ust=1520164315947991


Prosjektorganisasjon

Styringsgruppe

Tradisjonelt “Utførelsesprosjekt”

Prosjektansvarleg

Prosjektleiar

Prosjektteam

Prosjekteigar
Rollekart 
– ikkje organisasjonskart

Prosjektering Produksjon

Problem i den tradisjonelle modellen: 

- Separering av oppgåver og ansvar
- Separering av risiko og insentiv
- Kvar er brukarane?
- Kvar er drifta?



Gjennomføringsmodell - nokre grep for 

å bøte på svakheitene

Kontekst

Organisasjonens prosjektmodell

Oppgave
og mål

Verdifokus

Gjennomføringsstrategi

Prosjektets gjennomføringsmodell

Spesifikasjons-

form

Oppgave-

nedbryting Kontraherings-

form
Konflikthåndtering

Oppgjørsform

Organisasjonsform

Kontrakt-

inndeling

Avtaleform:
Struktur:

Risikofordeling

Kontraktformat

Større kontrakter 
(meir handlingsrom)



Frå hierarkisk til integrert: symbolsk

Prosjektansvarlig

Virksomhetsstyre

Drifter

Integrator

Virksomhetseier

Eksterne 

interessenter

Bruker

Bygger

Designer

Integrert modell

Prosjektansvarlig

Prosjektleder

Virksomhetsstyre

Prosjekt-

team
Driftsteam

Driftsleder

Prosjektdirektør

Virksomhetseier

Eksterne 

interessenter

Hierarkisk modell
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Prosjekteigarskap

Prosjektansvarlig

Virksomhetsstyre

Virksomhetseier

Eksterne interessenter

Drifter

Integrator

Bruker

Bygger

Designer

Korleis endrar eigarskapen seg i 
overgongen mellom dei to modellane?

Prosjektansvarlig

Virksomhetsstyre

Virksomhetseier

Eksterne interessenter

Drifter
Integrator

Bruker

Bygger

Designer



Tidleg entreprenørinvolvering 

i 21 norske vegprosjekt

Source: Wondimu (2019) PhD Thesis

11 bridge projects 4 BVP projects6 CD projects

Kva betyr involvering?
Kva er tidleg?



Metode for å fastlegge optimalt tidspunkt

Strategisk 
definisjon

Program og 
konseptutvikling

Videreutvikling 
av konsept

Detalj-
prosjektering

Produksjon og 
leveranse

Overlevering og 
ibruktakelse

Bruk og 
forvaltning

Avvikling

?? ? ? ?

Kontekst

«Forsinkere» «Fremskyndere»O

Optimalt 
tidspunkt

Prosjekt

Ikkje lov
Ikkje behov
Ikkje klar for det
Ikkje hensiktsmessig enno

Kostnad
Betre løysingar

Logistikk/produksjon
Kompetansen trengs no

VS

Mål: Ein generisk metode/verktøy for å sikre at kompetansen kjem inn på optimalt tidspunkt. 

Leveransen 
blir eit
enkelt 

verktøy 
med 

veileder

Og metoden skal kunne tilpassast
engasjement av andre kompetansar

Optimaltid: Søknad er inne hos NFR
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Korleis få heilskapen til å verke saman?

• Kva er eigentleg eit godt 
samspel?

• Kven skal inngå i samspelet?

• Kor tid på tidsaksen?

• Kva hindrar eller fremjar
samspelet?

• Og korleis måle kor godt 
samspelet er?

Eigar

Entreprenør

UE1 UE2 UE3 UE4 UE5

Arkitekt Rådgjevar Logistikk Teknisk

x x x

Kontrakt

Kontrakt

Kontrakt

Samspel?

Samspel?

Kva slag «mindset» krevst for å få 
til godt samspel?
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Oppsummering nye arbeidsformer

Føresetnad for verdiskaping:

• Rett bruk av kompetanse

• Tilgong til og utnytting av data/informasjon

• Haldning til kva samspel er og skal vere

• Kompetanse om prosess og produkt – frå behov til effekt

Gjensidig avhengigheit:

• Dei beste løysingane er resultat av samskaping

• Teknologien og arbeidsmåtane er snart på plass – men er 

kompetansen og haldningane det?
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Konklusjon

• Stat eller fylke -

spelar ny eigarstruktur noko rolle?

JA - sjølvsagt spelar eigarstrukturen stor rolle

Men – om det er stat eller fylke som skal vere eigar er ikkje det rette spørsmålet

Stat eller fylke –
Kven av dei er best i stand til å 
- sikre god og profesjonell eigarstyring?
- forstå både prosess og produkt godt nok til å velje rett gjennomføringsmodell?
- vere den gode samarbeidspartneren i aktivt samspel med bransjen?



SPØRSMÅL?

ole.jonny.klakegg@ntnu.no
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