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Noe må gjøres! 

... men hvem skal gjøre det? 



Hva har vi? 

• Kompetanse 

• Mangfold 

• Gjennomsiktighet 

• Undervisning og forskning 



Noe må gjøres! 

... men hvem skal gjøre det? 

 

Jo, vi må gjøre det! 



Hva kjennetegner de gode 

prosjektene? 
• Tjuvflaks 

• Gode holdninger - KULTUR 

• God KOMPETANSE i alle ledd 

• Tilstrekkelig KAPASITET 

• Forutsigbarhet – Vite HVA vi skal bygge, NÅR vi skal 
bygge og HVORDAN vi skal bygge 

• Rolle- og prosessforståelse  

• Erfaring fra tilsvarende prosesser 

• Omforente forventninger til egne bidrag og til prosessen 



Hva kjennetegner de gode 

prosjektene? 

En viss forutsigbarhet er fint 

 

• Forutsigbarhet – produkt 

 

• Forutsigbarhet - prosess 



Forutsigbart produkt 

• Kanskje byggherren på forhånd kan tenke 
gjennom hva han trenger? 

- Behovskartlegging 

- Organisasjonsutvikling? 

• Tomt 

• Økonomi 

• Produktvalg 
 



Forutsigbar prosess 

• Samlokalisering, oppstartsseminar, 

prosjekteringslederrollen, entreprisemodell 

 

• Påstand: «Vi preges av en grunnleggende 

mangel på struktur» 

 

Gjennomføringsmodell 



Forutsigbar prosess 

Hva hindrer oss? 

• Prosjektoppstart på uferdig grunnlag 

• Mål ikke bestemt, dokumentert eller forankret 

• Manglende måleparametere 

• Svake beslutninger 

• Manglende evaluering 

• Utydelige faseoverganger 

 



Forutsigbarhet - 

prosjektmetodikk 

• Standardisert prosjektforløp 

• Faseoppdeling 

• Faste aktiviteter og resultatdokument 

• Tydelige mål 

• Dokumenterte beslutninger 

• Og samtidig ivareta prosjektets egenart 

 



Spørsmål? 

• Går det an å lage en faseoppdeling av et byggeprosjekt, 
rimelig uavhengig av prosjekttype, prosjektstørrelse og 
entreprisemodell? 

• Går det an å beskrive allmenngyldige aktiviteter for hver 
fase, med konkrete krav til resultatdokument for hver 
aktivitet? 

• Går det an å innføre brukbare parametere for måling av 
kvalitet og fremdrift? 

• Går det an å kombinere alt dette med en forbedret 
prestasjonskultur? 

• Går det an å innføre alt dette uten å overbyråkratisere 
byggeprosessen med sjekklister, skjemaer og 
kontrollregimer som spiser opp all effektivitetsforbedring og 
mere til? 



Skal vi prøve? 

 

 

 

 

- Takk for meg! 


