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En av Norges viktigste næringer 

 Byggenæringen er Norges største næring  
i antall bedrifter 
 

 Byggenæringen er Norges nest største næring  
regnet i sysselsetting (15%) etter varehandelen 
 

 Byggenæringen er Norges nest største næring  
regnet i verdiskapning (14%) etter oljenæringen 
 

 Byggenæringen er Norges tredje største næring  
etter omsetning (12%) etter oljenæring og 
varehandel 



Bygg og anlegg er den nest største private sektoren 

i Trondheim 
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Sysselsetning i ulike bransjer i Trondheim 

Handel

Bygg og anlegg

Reiseliv

Petroleum

IKT

Kreative og kulturbaserte næringer

Mekanisk industri

Helse, inkl lev

Finans

Næringsmiddel

Jordbruk

Energi, inkl. leverandører

Treforedling

Silicium / smelteverk

Kilde: Bakgrunnstall fra arbeidet med strategisk næringsplan.  
 

*Havbruksnæringen ikke er inkludert 



EBA Trøndelag 

• EBA Trøndelag er en av 9 
lokalforeninger.  

• Vi har 26 medlemmer i 
Nord- og Sør Trøndelag. 

• EBA Trøndelag 
representerer de store 
bedriftene innen bygg og 
anlegg.  

• Våre medlemsbedrifter  i 
Trøndelag omsetter for 60 
% av byggmarkedet.   
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EBA Trøndelag på bedriftsbesøk hos Stjern AS i Åfjord 

EBA Trøndelag 





Negativ produktivitetsutvikling i 

byggenæringen 



Hvordan hadde bilbransjen vært om 

• Alle biler hadde hatt unik 
design  

• Alle biler ble montert av ett 
nytt team  

• Fabrikken hadde 
konkurranseutsatt alle deler – 
gjerne fra uprøvde 
leverandører  

 



Det er elementer som hemmer 

produktiviteten 

• Produktiviteten er omvendt 
proporsjonal med 
betalingsevnen hos kundene  

• Beste praksis sprer seg ikke 
fordi næringen er skjermet. 
Skjermet næring betyr ikke 
lav konkurranse, men lokal 
konkurranse  

• Når vi tjener 5% får det 
være nok…  

• Mer sulten på vekst enn en 
god bunnlinje? 

 



Dyrker vi de riktige heltene? 

• Håndtverkstenkning: De 
dyktigste lederne løser 
«alle» problemene. 

• Industritenkning: 
Standardisert og 
definerte prosesser og 
produkter.  Gitt normal 
produksjon er det «ingen 
problemer å løse» 



Byggebransjen utfordringer og 

styrker 

 

• Handlings- og løsningsorientert. 
«doers» 

• Prosjektorientert. Tidsbegrenset 
tidshorisont 

• Konkurranseutsatt og vant til å leve 
med veldig stor usikkerhet. 

• Stor fleksibilitet. 

• Konservativ? 

 



En bredt sammensatt og svært 

kompetent styringsgruppe 
Styringsgruppe 

• Morten Christensen, Fagråd bygg og anlegg 

• Kjell Håvard Nilsen, Fagråd bygg og anlegg 

• Olav Stenhaug, Fagråd bygg og anlegg 

• Gabriel Bjørseth, entreprenør 

• Harald Bjørlykke (Privat byggherre) 

• Roar Aas, Fellesforbundet 

• Olav Torp, NTNU 

• Yngvar Gladsø, Trondheim kommune 

• Rolf Edvard Petersen, HiST 

• Christian Haugen, NiT 

• Børge Beisvåg, Næringsplanen for Trondheimsregionen 

Prosjektadministrasjon 

• Ingvill Kvernmo, prosjektleder 



Prosjektforutsetninger Prosjektutvikling Prosjektering Bygging 

I prosjektplanen fra november har styringsgruppen skissert 4 faser i byggeprosjektet. Hvilke faser i et 

byggeprosjekt synes du er mest viktig for et effektivt byggeprosjekt?  
(ranger fra 1 til 4, der en er viktigst) 

Spredning i svar 

QB til styringsgruppen 





Hva tror du er de viktigste årsaken til 

svak lønnsomhet i byggenæringen?  
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 For sterk konkurranse presser prisene ned på et usunt lavt nivå

 Ikke flink nok til å bruke  ferdige moduler eller “byggesett” 

 Bedriftene har ikke tilstrekkelig kompetanse til å oppfylle lov, forskrifter og…

 Avlønningssystemer – akkordsystemer fører til et overfokus på produskjonsfart. … 

 Det settes for korte tidsfrister fra byggeherre

 Får få bruker tilgjengelig teknologi  (BiM)

 Entrepriseformer som i liten grad benytter kompetansen til de utførende i…

 Korte tidsfrister gjør at samhandling mellom ulike aktørene i byggeprosjektet  blir…

 Ledelse evner ikke å inspirere og engasjere

 Ledelsen har ikke god nok kompetanse til å følge opp prosjektene

 Det er manglende evne til å gjennomføre og følge opp planer

 Ikke god nok samhandling mellom fagene

 Eierforholdet til prosjektplanene er ikke forankret i alle ledd i byggeprosessen

 Uferdig/ ufullstendig tegningsgrunnlag

 Dårlig logistikk på byggeplass – venting. 

 Prosjektplanlegging er ikke god nok



De vellykkede prosjektene: 

• Kunden har en god bestilling 
• Prosjektet var definert og organisert. 
• God planlegging 
• Alle følger opp planer 
• Alle ledd var kjent med oppgaven og løste sine oppgaver til 

riktig tid 
• God kommunikasjon med andre aktører og god samhandling. 
• Gode tegninger  
• God logistikk  
• Alle materialer og alt utstyr var på plass da arbeidet skulle 

skje. 
 



Hvordan blir vi bedre? 

• Prosjektet var definert og organisert. 

• God planlegging 

• Alle følger opp planer 

• Alle ledd var kjent med oppgaven og løste sine oppgaver til 
riktig tid 

• God kommunikasjon med andre aktører og god samhandling. 

• Gode tegninger  

• God logistikk  

• Alle materialer og alt utstyr var på plass da arbeidet skulle 
skje. 

 





Mål for prosjektet 

Bedre produktiviteten til byggenæringen 
gjennomfokus på ledelse, rolleavklaring, 
involvering og planlegging. 

 

 

Vi ønsker å skape handling og aktiv 
forbedring.  

 

Prosjektet ønsker å ha fokus på effektivitet i 
alle fasene av byggeprosjektet, og mener at 
mye av grunnlaget for et effektivt 
byggeprosjekt legges tidlig. 

 



Ulike nasjonale initiativ 

Bygg21 er et program som har somformål å skape omstilling i byggenæringen, og som kom i 
gang i forbindelse med Stortingsmeldinga om bygningspolitikk.  
Bygg21 er en satsning som skal gå over flere år. Bygg21 starter med å utvikle forslag til 
nasjonale strategier og handlingsplaner på tre områder: 

• Forskning, utvikling og innovasjon 
• Utdanning og kompetanseutvikling 
• Formidling av kunnskap og erfaringer 



Etablering 

•Nedsette en 
styringsgruppe 

•Utarbeide 
prosjektplan og 
problembeskrive
lse 

•Avklare 
økonomisk 
handlingsrom 

 

 

Konkretisering 

•Konkretisere 
problembeskrive
lse og 
prosjektplan 

•Valg av 
hovedfokus  

•Utarbeide  og 
forankre en 
handlingsplan 

 

Kartlegging  

•Utarbeide utkast 
til punkter til 
«beste praksis» 
ved hjelp av 
ekspertressurser 
i 
styringsgruppen 

•Innkalle til en 
workshop med 
utvalgte 
bedrifter for å 
drøfte punkter 
til beste praksis 

Kvalitetssikring/ 
testing. 

•Velge ut noen 
prosjekter som 
har vært 
vellykkede 
/mindre 
vellykkede 

 

•Utarbeide en 
survey/ 
intervjumal for å 
teste  hvorvidt  
«punkter til 
beste praksis 
har vært tilstede 
i disse 
prosjektene.  

Oppsummere 
og samle 
erfaringer 

- Samle 
erfaringer 

- Kritiske faktorer 

- Vurdere 
områder å se 
videre på 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennomføring 
av pilotprosjekt 

- 
Styringsgruppen 
velger ut ett/flere 
prosjekter  der 
«beste praksis» 
gjennomføres 

 

 

 

 

 

       Temamøter/ fokusmøter for bransjen 

Utkast til overordnet prosjektplan: 

Fokus: Ledelse, rolleavklaring, planlegging og involvering 

2012/ 
januar 13 

Våren 13 
Vår/ sommer 13 Høsten 13 Vinter 13/14 Oppstart vår 14 



Prosjektforutsetninger Prosjektutvikling Prosjektering Bygging 

Hvordan skal beste praksis beskrives 

• Beskrivelse av 
aktiviteter som 
størst  betydning 

• Beskrivelse av 
aktiviteter som 
størst  betydning 

• Beskrivelse av 
aktiviteter som 
størst  betydning 

• Beskrivelse av 
aktiviteter som 
størst  betydning 

• Hvordan bør  det 
skje 

• Hvordan bør  det 
skje 

• Hvordan bør  det 
skje 

• Hvordan bør  det 
skje 

• Dokumentasjon 
som bør være 
tilstede 

• Dokumentasjon 
som bør være 
tilstede 

• Dokumentasjon 
som bør være 
tilstede 

• Dokumentasjon 
som bør være 
tilstede 



Vi må rast komme oss til grøten 



Innspill til styringsgruppen for 

Smartere Bygging 

• Entreprisemodeller. Byggherreorganisering. 
• Kompetanse 
• Informasjon omkring smart bygging 
• Utrede hvordan vi kan få utnyttet BIM 
• Effektiv prosjekteringsprosess 
• Ledelse; prosess og avklaringer i forkant. 
• Kontraktsregimet; gode entydige og balanserte 

kontrakter. 
• Endringer; tidlig avklaringer av konsekvenser for 

kostnad og framdrift. 
• Holdninger/kultur i bransjen og de enkelte firma. 
• Forstå hva som skal løses innenfor de forskjellige 

fasene. 
• Bruk av teknologi på og under bygging. 
• Planlegge oppstarten til alle fag. Sette rigg og 

logistikk på dagsorden.  Alle må stå ansvarlig for sin 
egen prosess. 

 
 

• Logistikk og samhandling 
• logistikk på byggeplass og innkjøpsrutiner 
• Kvalitetssikring 
• Kunnskapsdeling av erfaringer høstet på ulike 

prosjekter. 
• Beste praksis når det gjelder gjennomføring av 

byggeprosjekter 
• Bruke riktig kompetanse på alle ledd 
• God samhandling 
• Større grad av prefabrikasjon i fabrikk 
• Avsette tid til planlegging 
• Sette fokus på kompetanse i bedriftene 
• Prekablifisering av tilbydere 
•  Jobbe mot flergangsbyggherrer for å få de til å endre 

sin adferd i valg av entrepenører, med fokus på 
kompetanse, erfaring og gjennomførte prosjekter. 

•   
•  

 


