
Innovasjon i byggebransjen 
- Ikke bare nok en rapport 



Hvem er vi? 

Eksperter i Team - Landsby Smart Bygging 

 

Gruppemedlemmene: 
- Tor: Sivilingeniørstudent innen energi og miljø 

- Silje: Sivilingeniørstudent innen industriell økonomi og teknologiledelse 

- Ragnhild: Masterstudent innen nordisk språk 

- Gudrun: Sivilingeniørstudent innen bygg- og miljøteknikk 

- Jørgen: Sivilingeniørstudent innen bygg- og miljøteknikk 

- Håkon: Sivilingeniørstudent innen bygg- og miljøteknikk 



Er vi produktive i byggebransjen? 

  

«Forholdsvis god, 
kan selvfølgelig bli 

bedre» - Nyutdannet Siv.Ing. 

 

«Jeg oppfatter 
effektiviteten på 

byggeplassen som 
relativt god…» - Tømrer 
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Uproduktiv tid mål i prosent. Timegrunnlag på ca. 
700 000 timer. Referanse: Roar Aas, LO.  

Hvordan oppfatter du 
effektiviteten på byggeplass? 



Problemstilling 

Byggebransjen er preget av liten interesse for nyskapende og 
effektiviserende endringer. 

 
Videre spør vi: 

 

Stemmer dette, og hvordan kan i så fall det konservative 
mønsteret i byggebransjen endres med tanke på effektivitet? 

 
Hva? Konservativ? 
Alle verktøyene finnes. BIM finnes. LEAN finnes.  

Hvorfor øker ikke effektiviteten? 



Bakgrunn 
Stemmer dette konservative mønsteret? 

 

Dybdeintervju med personer med ulike 
roller i bransjen. 

 - Nyutdannet sivilingeniør 

 - Nyutdannet ingeniør 

 - Tømrer 

 - Erfaren sivilingeniør 

 - Professor ved NTNU 

 

 

 

 

 

 

 

Problemstilling:  
Byggebransjen er preget av liten interesse for nyskapende og effektiviserende endringer. Videre spør vi: 
Stemmer dette, og hvordan kan i så fall det konservative mønsteret i byggebransjen endres med tanke på effektivitet? 

«Jeg opplever at det er 
mye å hente på 
effektivitet. Har hørt at 
det er 30% 
forbedringspotesiale»  
- Erfaren sivilingeniør 

«Vi har ikke råd til å la være» - Erfaren sivilingeniør 

«Innføring av nye metoder må 
ikke være for ressurskrevende» – 

Nyutdannet sivilingeniør 



Bakgrunn 

Problemstilling:  
Byggebransjen er preget av liten interesse for nyskapende og effektiviserende endringer. Videre spør vi: 
Stemmer dette, og hvordan kan i så fall det konservative mønsteret i byggebransjen endres med tanke på effektivitet? 

Stemmer dette konservative mønsteret? 

 

Vi sjekket ulike rapporter, avisartikler. 
Samt byggekostnadsprogrammet. 

 
Sjekk av status hos bedriftenes hjemmesider. 

 - Veidekke 

 - Statsbygg 

 - Skanska 

 

Vi har også sett på utredningen om nasjonalt 
senter for bedre byggeprosesser på NTNU 

 

 

 

 

 

 

Utvikling i timeverkproduksjon 2000-2011. Kilde: SSB 
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Bakgrunn 
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Vi har også sett på utredningen om 

nasjonalt senter for bedre 
byggeprosesser på NTNU 

 

 

 

 

 

 

«Opprettelsen av en samlende kunnskapsarena på NTNU 
skal muliggjøre:  

 

...forsknings-, 
undervisnings- og 
demonstrasjons-

aktiviteter i toppklasse.»  



Hvordan kan i så fall det konservative mønsteret i byggebransjen 
endres med tanke på effektivitet? 

Idemyldring av løsninger! 

- Standarisering av prosesser 

- Innføre krav til bruk av lean construction i TEK15 

- Studieretning om trimmet bygging. 

- Etterutdanning av seniorer. 

- Lage en lean simulator. 

- Lean og BIM-app 

- Dataspill om byggeprosesser 
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Hvorfor valgte vi akkurat denne løsningen? 



Industriell prosjektering 
og innovasjon 

Nytt to-årig masterprogram ved NTNU. 

Prestisjeprogram tett tilknyttet næringslivet. 



Industriell prosjektering og innovasjon 

Hvem kan søke? 

 

• Fullført tre år av en 
masterutdanning i 
teknologi ved NTNU. 

eller 

• Fullført bachelor 
ingeniør/ realfag/ 
økonomi 

• Omtrentlig 15-20 

studieplasser. 

• Kandidatene velges med 
hensyn på: 
• Intervju 

• Karakterer 

• Motivasjon 

 

 



Industriell prosjektering og innovasjon 

Læringsmål.  
Hva skal egentlig en kandidat på studieprogrammet kunne? 

• Forbedring av byggeprosessen mtp kostnad og effektivtet 

• Bidra aktivt til innføring av LEAN i alle faser ved byggeprosessen 

• Grunnlag innenfor faget prosjektledelse  

• Oversikt over økonomiske og administrative 

utfordringer i byggebransjen 

 

 

 

 

 
 

 

 



Industriell prosjektering og innovasjon 

7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP 

1. 

semester 
TBA4125 –  

Introduksjon til lean 

constuction  * 

TIØ4265 –  

Strategisk ledelse 

 

Fritt emnevalg 

 

TBA4128 – 

Prosjekteringsledelse 

2. 

semester 
TBA4260 –   

Praksis * 

TIØ4117 –  

Mikroøkonomi og 

investeringsanalyse 

Fritt emnevalg 

 

Eksperter i team 

 

3. 

semester 
Prosjektoppgave (15 SP) Fordypnings-emne Komplementær-emne 

 
4. 

semester 
Masteroppgave (30 SP) 

* Emnet finnes ikke idag, men gruppa har utviklet forslag til fagoppsett 



Gruppeprosess 



Prosess: god og effektiv arbeidsgruppe 

EIT: Produkt og prosess 
 

Effektive arbeidsgrupper 

 

 

 

 

 
 

 

(Roger Scwarz, 2002) 

Personlig 
utbytte 

Samarbeids- 

prosess 
Produkt 
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Motivasjon 



Kommunikasjon 

Konfliktløsing 

Tverrfaglighet 

Beslutningsprosesser 

Normer 

Roller 

Innsikt i egen adferd 

Åpenhet 

Kritikk 

Teori 

Motivasjon 

 


