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Hovedmål for Bygg21

20% lavere
kostnader 



Bygg21 har funnet og definert Beste Praksis for
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Plan- og	byggeprosesser

Kunnskap	om	kostnadseffektivitet	og	kostnadsutvikling

Kvalitet	og	bærekraft

Samhandling	i	byggeprosjekter

Industrialisering	av	byggeprosjekter

Kompetanse	som	konkurransefortrinn

Plan- og byggesaker 

Produktivitet og kostnadsutvikling

Kvalitet og bærekraft 

Samhandling i byggeprosjekter 

Industrialisering av byggeprosjekter 

Kompetanse som konkurransefortrinn

Påvirkning på kostnadene





Bruker

Investor/Eier

Ansvarlig 
gjennomfører

Myndigheter

Byggevarer
Tekn.løsning

Logistikklev.

U.E.

Finans

Rådgivere
Adv, Ark, RIF, ..

Best value management
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www.bygg21.no
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Samhandling i byggeprosjekter
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Karsten Hjertholm Stor Oslo Eiendom (leder)

Ragnhild Kvålshaugen Handelshøyskolen BI

Odd-Erik Bunde BundeGruppen

Kjell Andre Honerud DLA Piper

Sigmund Aslesen Veidekke

Arve Solheim Mesterhus

Leif Tore Hanssen Omsorgsbygg

Øyvind Mork Asplan Viak

Trygve Toften Moelven Modus

Linn Palm Bygg21 (sekretær)



Råd 1: Bruk standardkontrakter. 

Eventuelle endringer skal være 

begrunnet og balanserte.

• Eksempler på endringer og tilføyelser kan 
være:

• 1) Tilpasninger i forbindelse med 
samspillskontrakter.

• 2) Bestemmelser som for eksempel skal 
motvirke sosial dumping o.l.

Råd 2: Etterspør relasjonskompetanse

Relasjonskompetanse:

Kunnskap, ferdigheter, evner og 

holdninger som bidrar til god 

samhandling. 

• Viktigste egenskaper er empati, omtanke 
og vilje til å støtte prosjektets deltagere
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Råd 3: 

Bruk Bygg21s veileder «Vi bygger best – med åpenhet og tillit»

1. Definer tydelige mål som alle parter jobber 

for å nå

2. Sett sammen et godt fungerende 

prosjektteam 

3. Etabler faste samhandlingsarenaer 

4. Gjennomfør felles usikkerhetsstyring for 

prosjektet

5. Lag gjennomtenkte planer og definer klare 

grensesnitt 

6. Sørg for presis, rettidig og løsningsorientert 

kommunikasjon
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1. Definer tydelige mål som alle parter jobber for å nå

• Byggherren må definere og 
kommunisere prosjektets mål til 
aktørene i prosjektet

• Gjennomgå og definer hver parts 
særinteresser og drøft sammen 
hvordan disse kan håndteres til det 
beste for prosjektet og den enkelte

• Søk å etablere felles insentiver for 
prosjektet
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Beste praksis eksempel: Godt forankret mål og 
åpenhet ved bygging av universitetsmuseet i Bergen. 
Statsbygg og OBAS Vest



2. Sett sammen et godt fungerende prosjektteam

• Fokuser på nøkkelpersonellets 
oppdragsforståelse og 
relasjonskompetanse i anskaffelses-
og gjennomføringsfasen

• Vurder når det er hensiktsmessig å 
involvere partene for å utnytte 
partenes kompetanse eller bidrag 
på best mulig måte

• Løs uenighet underveis
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Undervisningsbygg – Bjørnholt skole, Oslo Foto: Undervisningsbygg



3. Etabler faste samhandlingsarenaer

• Arranger oppstartsamling og påfølgende møter 
der samhandling er tema

4. Gjennomfør felles usikkerhetsstyring for 
prosjektet

• Avdekk prosjektets risiko og uutnyttede muligheter 
for alle parter i prosjektet

• Finn felles løsninger på hvordan risiko kan 
reduseres og muligheter utnyttes

13



5. Lag gjennomtenkte planer og definer klare grensesnitt

• Ta utgangspunkt i Fasenormen 
Neste steg

• Involver de viktigste aktørene i 
planleggingen av oppgavene som 
skal utføres

14 Moholt 50-50 – Trondheim – SiT og Veidekke    Foto: Frode Vigtil

Beste praksis eksempel: Involverende planlegging 
ved Studentsamskipnaden i Trondheim og Veidekke

Moholt 50-50 – Trondheim – SiT og Veidekke    Foto: Frode Vigtil



6. Sørg for presis, rettidig og løsningsorientert kommunikasjon

• Prosjektledere må sørge for presis, rettidig og 
løsningsorientert kommunikasjon
• Lytte og oppmuntre til dialog
• Kombinere muntlig og skriftlig kommunikasjon
• Lese kroppsspråk

• Gjennomfør strukturert dokumenthåndtering
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12.10.201916

Standard kontrakts-
vedlegg
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Bruke og dele Beste Praksis – gir resultat



18 Moholt 50-50 – Trondheim – SiT og Veidekke    Foto: Frode Vigtil

Beste praksis eksempel: Godt forankret mål og 
åpenhet ved bygging av universitetsmuseet i 
Bergen. Statsbygg og OBAS Vest

Beste praksis: Samhandlingsveilederen som 
standard kontraktsvedlegg på 
Meierikvartalet på Lillestrøm
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www.byggelig.no

Enkel tilgang til beste praksis!

http://www.byggelig.no/
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Signatur for en effektiv bygge- og eiendomsnæring

www.bygg21signaturen.
no



Kommunal- og moderniseringsminister 
Monica Mæland 

«Nå er det opp til hver enkelt virksomhet å 
signere på at de vil støtte opp om beste 
praksis definert av Bygg21. Jeg håper 
samtlige virksomhetsledere i næringen er sitt 
ansvar bevisst, går inn på 
bygg21signaturen.no og bekrefter at de vil 
jobbe for en konkurransedyktig og 
bærekraftig bygge- og eiendomsnæring.» 
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Foto: Torbjørn Tandberg
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