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EBA Trøndelag 

• EBA Trøndelag er en av 9 
lokalforeninger.  

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

• EBA Trøndelag 
representerer bedrifter som 
har omlag 1900 ansatte og 
omsetter ca 4,2 milliarder 
kroner. (2010) 

• Våre medlemsbedrifter  i 
Trøndelag omsetter for 58% 
av byggmarkedet og 
sysselsetter 36% av de 
ansatte innen dette 
segmentet. 
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EBA Trøndelag på bedriftsbesøk hos Stjern AS i Åfjord 

EBA Trøndelag 



Våre medlemmer i Trøndelag 

3 

http://www.skanska.no/no/
http://www.team-bygg.no/
http://www.naeringsbygg.no/public.aspx?pageID=6337
http://picasaweb.google.com/stjernentreprenor/StjernEntreprenRAS
http://www.g-bygg.no/
http://www.moelven.com/no/Produkter-og-tjenester/
http://aqs.no/?side=0


BA i Norge 

• Bygge-, anleggs- og 
eiendomsnæring (BAE-næringa) 
er landets største næring målt i 
antall bedrifter. 33 prosent av alle 
bedrifter i Norge er BAE-bedrifter.  

• BAE-næringa er landets nest 
største næring målt i 
verdiskaping og i antall 
sysselsette.  

• Næringa har hatt en kraftig vekst 
det siste tiåret. BAE-næringa har 
størst omsetning i byregionene, 
men næringa er representert i 
alle kommunene i landet og er 
relativt sett den næringa som har 
størst påvirkning på sysselsetting 
utenfor de store byene.  



Bakgrunn 

 
• I de seneste år har 

byggenæringen hatt en negativ 
produktivitetsutvikling 
sammenlignet med øvrig norsk 
industri.  

• Mye av arbeidstiden innen bygg 
og anlegg kan sies å være direkte 
uproduktiv tid, som blant annet 
ventetid og uautoriserte pauser.  

• Byggefeil forekommer i for stor 
grad, og det oppleves en generell 
for dårlig samhandling mellom de 
ulike aktørene i 
byggeprosjektene.  

• Prosjektet har som formål å bidra 
til å snu den negative 
produktivitetsutvikling gjennom 
problembeskrivelse, innsamling 
av beste praksis og forslag til 
forbedringer.  

 
 

 



Prosjektorganisering 
Prosjekt eier 

•Fagråd for bygg og anlegg NiT 

•Næringsplanen for Trondheimsregionen 

•Trondheim kommune 

•Fellesforbundet 

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 

Prosjektadministrasjon 

•Ingvill Kvernmo, prosjektleder 



Prosjektets utfordringer så 

langt 

• Styrken til prosjektet er en bredt 
sammensatt og svært kompetent 
styringsgruppe. 

• Utfordringen har vært at 
styringsgruppen har ikke hatt 
tilgjengelig arbeidsressurser til å få 
materialisert diskusjonene i møtet 
om til handling mellom møtene. 

• Framover er det viktig å få 
konkretisert prosjektbeskrivelse om 
til en forpliktende prosjektplan med 
en konkret handlingsdel.  

• EBA T og Næringsplanen for 
Trondheimsregionen har stilt 
ressurser til rådighet for 
prosjektledelse.  

• Det er viktig med dialog og 
involvering av bedrifter utenfor 
styringsgruppen mens prosjektet 
pågår. 

 

 



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 årsakene til svak 

lønnsomhet i byggenæringen?   
Rangerer følgende faktorer fra 1-6, der 1 er veldig viktig og 6 er uviktig 

3,57 

3,43 

3,29 

3,29 

3,16 

2,57 

2,57 

2,43 

2,43 

2,29 

2,29 

2,14 

2,00 

1,86 

1,86 

1,71 

1,00 2,00 3,00 4,00

  Avlønningssystemer – akkordsystemer fører til et overfokus på produskjonsfart. Det gir flere byggefeil 

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

  For sterk konkurranse presser prisene ned på et usunt lavt nivå

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

  Ledelse evner ikke å inspirere og engasjere

  Det settes for korte tidsfrister fra byggeherre

  Får få bruker tilgjengelig teknologi  (BiM)

  Det er manglende evne til å gjennomføre og følge opp planer

  Ledelsen har ikke god nok kompetanse til å følge opp prosjektene

Eierforholdet til prosjektplanene er ikke forankret i alle ledd i byggeprosessen

  Ikke god nok samhandling mellom fagene

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

  Uferdig/ ufullstendig tegningsgrunnlag

  Dårlig logistikk på byggeplass – venting. 

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

Prosjektplanlegging er ikke god nok

Serie4

QB til styringsgruppen 



Hva tror du er de viktigste årsakene til svak 

lønnsomhet i byggenæringen?   
Rangerer følgende faktorer fra 1-6, der 1 er veldig viktig og 6 er uviktig 

3,57 

3,43 

3,29 

3,29 

3,16 

2,57 

2,57 

2,43 

2,43 

2,29 

2,29 

2,14 

2,00 

1,86 

1,86 

1,71 

1,00 2,00 3,00 4,00

  Avlønningssystemer – akkordsystemer fører til et overfokus på produskjonsfart. Det gir … 

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

  For sterk konkurranse presser prisene ned på et usunt lavt nivå

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

  Ledelse evner ikke å inspirere og engasjere

  Det settes for korte tidsfrister fra byggeherre

  Får få bruker tilgjengelig teknologi  (BiM)

  Det er manglende evne til å gjennomføre og følge opp planer

  Ledelsen har ikke god nok kompetanse til å følge opp prosjektene

Eierforholdet til prosjektplanene er ikke forankret i alle ledd i byggeprosessen

  Ikke god nok samhandling mellom fagene

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

  Uferdig/ ufullstendig tegningsgrunnlag

  Dårlig logistikk på byggeplass – venting. 

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

Prosjektplanlegging er ikke god nok

Serie4

Litt uenighet i 
prioriteringen 

QB til styringsgruppen 



Tenk på et byggeprosjekt der du opplevde at 

byggeprosjektet «alt» fungerte. Hva tror du var 

hovedårsaken til at det fungerte? 

• Samhandling, god logistikk, lav dødtid, klare ansvarsforhold mellom aktørene, 

involvering, prefabrikering 

• Funksjonskrav og brukerønsker var godt klarlagt og forankret. 

• God planlegging og ledelse.  

• Prosjektledelse hos totalentreprenør og byggherre med god kompetanse og kapasitet. 

• Prosjektledelsen hos totalentreprenøren hadde tilstrekkelig kompetanse på tekniske 

fag, god involvering av tekniske underentreprenører i planleggingsfasen. 

• God produksjonsplanlegging med involvering fra formenn og fagarbeidere. 

• God gjennomføringsmodell 

• Bonuser isteden for mulkter 

• Fikk involvert alle parter tidlig i prosjektet og mulighet for påvirkning gå eierskap 

• Målpris 

• Felles utarbeidelse av fremdrift og gjennomføringsplan 

• Aktiv måling av fremdrift 

• Gjennomføring av bølger med kun et fag tilstede på kontrollområdet samtidig 

• Inndeling i kontrollområder som baser styrte med ukentlige basmøter 

• God prosjektering, 

 

QB til styringsgruppen 



Tenk på et byggeprosjekt der ting ikke fungerte. Hva 

mener du er hovedårsaken til at det ikke fungerte? 

• Dårlig prosjektering og prosjektstyring, ikke realistiske 

tidsplaner, ansvarsforhold mellom aktørene ikke godt nok 

avklart. 

• Endringer i vesentlige prosjektforutsetninger. 

• Manglende kompetanse og kapasitet hos nøkkelpersoner. 

• Mangelfull planlegging. 

• Mangelfull prosjektering. 

• Stort sett samme som under 

• Dårlig prosjektering 

 

QB til styringsgruppen 



Hva mener du er 

hovedårsaken til byggefeil? 

• Manglende kompetanse, "ikke mitt ansvar" holdning. 

• Manglende planlegging og prosjektering. 

• Mangelfull kompetanse. 

• Mangelfull kontroll på grensesnitt. 

• For lite tid til planlegging 

• For dårlige og for sent levert prosjektunderlag 

• For sene byggherrebeslutninger 

• Tar ikke inn utførendekompetanse og prosjekterer utbyggbare 

løsninger. 

• Mangel på tid 

 

 

QB til styringsgruppen 



Nevn de tre tiltakene du mener er aller viktigst for at 

byggebransjen skal øke sin produktivitet? 

• Bedre prosjektering og prosjektledelse 

• Fokus på logistikk 

• BIM 

• Bestiller må benytte seg mer av bransjekompetansen, gi litt mer 

valgfrihet i prosjektet? Skolere medarbeiderne om deres plass i 

verdikjeden 

• Forbedre kompetanse i alle ledd. 

• Forbedre planleggingsmetodikk, spesielt prosjekteringsledelse. 

• Ta i bruk ny teknologi, blant annet BIM. 

• Korrekt prosjektering , ryddighet på byggeplass, tid nok i byggefasen 

• Tid til planlegging 

• Gjennomføringskompetanse tidlig inn 

• Trimmet prosjektering og bygging 

• Håndverkerinvolvering 

• Krav til prosjekterende og arkitekter om kvalitet og levering 

• Egne ansatte 

 

 

 

 

QB til styringsgruppen 



Hva er god ledelse på byggeprosjekt? Beskriv. 

• Fokus på kvalitet og fremdrift 

• Sørge for etablering av gode planer.  

• Skaffe de riktige prosjektdeltagerne. 

Stille krav til aktørene. 

• Motivere. 

• Nær, klar og tydelig kontakt med alle  

parter. Involvering. 

• Trekk inn alle aktører tidlig 

• Gi alle mulighet til å være med i 

prosessen og gi eierskap til 

prosjektet 

• Sørge for etablering av gode planer. 

Skaffe de riktige prosjektdeltagerne. 

Stille krav til aktørene. Motivere. 

QB til styringsgruppen 



Hvilke ledelsesnivå er det viktigste for at et 

byggeprosjekt skal lykkes?  
(Rangerer følgende ledere fra 1 til seks, der 1 er veldig viktig og 6 er uviktig.) 

20 07.04.2013 
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Forberedelse til 
arbeidsgruppemøte 
Smartere bygging 

QB til styringsgruppen 



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.  

Metodikk 

- Erfaringer og 
metodikk 
utarbeides 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennomføring 
av pilotprosjekt 

- 
Styringsgruppen 
velger ut ett/flere 
prosjekter  der 
ny metodikk 
testes 

 

 

 

 

 

 

Temamøter/ fokusmøter for bransjen 

Utkast til overordnet prosjektplan: 

Fokus: Ledelse, rolleavklaring, planlegging og involvering 






