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Bakgrunn

Utfordring 
Det er et betydelig potensial for lavere kostnader og 
høyere produktivitet i norsk bygg- og eiendomsnæring

Mandat
Bygg21 har mandat fra Kommunal- og moderniserings-
departementet (KMD) til å utrede og foreslå endringer i 
næringen og endringer i samspillet mellom næringen og 
offentlige myndigheter
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Tidligere leveranser

Rapport «Enkle Grep»
Bygg21 har utarbeidet en rapport til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet om utfordringene 
som ligger i grensesnittet mellom det offentlige og 
næringen, og har foreslått løsninger som vil bidra til 
mer effektiv plan- og byggesaksbehandling.
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På halvannet år har vi samlet stat, kommune og utbyggere om

- Færre plannivåer

- Samordning av statlige innsigelser

- Tidlig samhandling mellom kommune og utbygger om planen økonomiske og 
juridiske substans

- Ny stegnorm for trinnvis utvikling av planens detaljer, rettigheter og plikter

- Herunder samvirkende steg for arealplan, utbyggingsavtaler, infrastruktur og 
finansiering

- 50% redusert tid og forutsigbar kost / byrdefordeling

- Økt sannsynlighet for planens realisering og ønsket stedsutvikling 
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Fasenormen Neste Steg

- Tatt inn i  ISO/TC59/SC13/WG13 og ISO 19650 
Informasjonsutveksling

- NS 5834 Sikkerhetstiltak i bygg

- NKF referanse kommunale byggeprosjekter

- Blitt referanse for BREEAM-NOR ny versjon, 
lansert 31.8.16

- I ferd med å bli referanse for myndighetenes 
tidsbestemte krav

- Standard Norge har startet arbeid for norsk 
standardisering

- Videreutvikles som felles referanse for 
planarbeid, - felles for kommune og utbygger
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Andre leveranser fra 2015/2016

• Tids- og frekvensstudie elektro – viser lønnsomheten i å bruke rett kompetanse på rett sted.
• Fått utviklet evalueringsverktøy for forbedrete gjennomføringsmodeller – testes i 10 case (Ulven m.fl)
• Verdens ledende benchmark-verktøy for kostnadseffektivitet, framdrift og kvalitet ”CII 10-10” testes og 

piloteres – med anbefaling Q3 2017
• Fått etablert ordning hos Arealstatistikk AS, for måling av markedets betalingsvilje for kvalitet som 

energieffektivitet. Lanseres Q1 2017
• Samlet og oppdatert bransjens ulike ordbøker – for større klarhet og færre missforståelser.
• Fått BI til å utvikle modell for kostnadsanalyse av byggeiers kost i byggeprosjekter – for lansering Q2 2017.
• Medvirket til samlende veikart for økt effektivisering med bruk av digitale løsninger. Nasjonalt digitalt 

veikart lanseres på Byggedagene
• Fått avklart hvordan ”systemet” kan løse fagarbeiderutfordringen – med konklusjon om at løsningen ligger 

i markedsdrevet konkurranse. Igangsatt arbeid for hvordan bestiller skal etterspørre rett kompetanse. 
Ferdig 2018

• Kartlagt kunnskapskilder om byggenes verdiskapende egenskaper – som bidrag til næringens og 
myndighetenes kvalitetsarbeid. Prosjektrapport ferdig januar 2017 
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• Bygg21 vil mobilisere folk fra bedriftene, kunnskapsmiljøene og 
organisasjonene i en stor dugnad

• Bygg21 er KMDs uavhengige rådgiver
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• Dugnad
• Beste kompetanse
• Beste praksis
• Legitimitet gjennom samarbeide
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MÅL

20%
Bygg21 jobber for at bygg– og 
eiendomsnæringen kan kutte 
kostnader med 20 prosent i løpet 
av 2020 

Andel av 20% målet



Dugnaden varer 2017/2018 og organiseres i 6 arbeidsgrupper:

Næringens rolle i plan- og byggeprosesser
• Effektive prosesser gjennom felles maler og veiledere for 

utbygger og kommune
• Balanserte utbyggingsavtaler
• Digitale søknader og automatisert behandling

Kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling
• Hvordan bruke kjent kunnskap for å synliggjøre 

bransjens kostnadseffektivitet gjennom byggets livsløp.
• Gi innspill til måling av kundetilfredshet og feil i 

næringens leveranser

Kvalitet og bærekraft
• Anbefalt bruk av beste kunnskap om kvalitet
• Insentiver for omlegging til velfungerende grønt marked
• Gode ordninger for å gjenkjenne kvalitet
• Byggsektorens betydning for klimagassutslipp

Samhandling i byggeprosjekter
• Bedre samhandling i vanlig forekommende kontrakts 

modeller
• Effektive verktøy for samspill og samhandling.
• Beste praksis prosjekt- og prosjekteringsledelse

Industrialisering av byggeprosjekter
• Løsninger og funksjonskrav som egner seg for allmenn 

bruk og gjentakelse
• Områder egnet for nordisk harmonisering
• Digitalt produktsøk, logistikk og samhandling

Kompetanse som konkurransefortrinn
• Modell/format for leverandørenes beskrivelse og 

dokumentasjon av egen kompetanse, - herunder 
fagkompetanse rekruttert internasjonalt



Bygg21 skal representere hele 
Norges bygg- og 
eiendomsnæring. Derfor 
har vi mobilisert bransjefolk fra 
bygg- og eiendomsselskapene, 
myndighetsapparatet, arkitekt-
og konsulentvirksomheter, 
samt akademia. 

Sekretariat

5 personer

Styre

7 personer

Strategisk råd

28 personer

Arbeidsgrupper

6 grupper á 6 personer
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Funksjonelle, fleksible bygg av høyere kvalitet for mindre penger
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20% med bibehold av kvalitet
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Bruker	

Investor/Eier	

Ansvarlig	
gjennomfører	

Myndigheter	

Byggevarer	
Tekn.løsning	

Logis kklev.	

U.E.	

Finans	

Rådgivere	
Adv,	Ark,	RIF,	..	

Value	management	



Peter Groth
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Strategisk 
definisjon

Program- og 
konsept-
utvikling

Bearbeiding 
av valgt 
konsept

Detalj-
prosjektering

Produksjon 
og leveranser

Overlevering 
og 

ibruktakelse

Bruk og 
forvaltning

Avvikling
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Roller



STEGINPUT OUTPUT

INFORMASJON
BESLUTNINGER

RAMMEVILKÅR

PROSESSER
AKTIVITETER, OPPGAVER

METODER, RUTINER, VERKTØY

AKTØRER, KOMPETANSE
ROLLER

LEVERANSER
BESLUTNINGSGRUNNLAG

GRUNNLAG FOR NESTE STEG

K O N T E K S T

EIER

BRUKER

UTØVENDE

OFFENTLIG

GJENNOMFØRING AV BYGG OG ANLEGGSPROSJEKTER

Bearbeiding av 

valgt konsept

Detalj-

prosjektering

Produksjon 

og leveranser 
Bruk og 

forvaltning 

1 5432 76

Avvikling
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Overlevering og

ibruktakelse
Program- og 

konseptutvikling
Strategisk 
definisjon





Sammenlignet med andre fasemodeller



Utvalgte hovedpunkt

Fullt 
livsløp

Fire 
distinkte
perspektiv

Tilbake-
sløyfer

Fokus på
formål



Oversikt over perspektivene, prosessene og dokumentasjonen

Steg:	

Eierperspek vet:	

Brukerperspek vet:	

Utøvende	perspek v:	

Offentlig	perspek v:	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	

Fokus:	Hensikten	med	 ltaket	–	overordnede	beslutninger	

Prosess:	Fra	markedspotensiale	 l	inntjening	

Dokumentasjon:	Forretningsplan,	Business	Case		

Fokus:	Effekten	av	 ltaket	–	løsningens	egenskaper	

Prosess:	Fra	behov	 l	effekt	

Dokumentasjon:	Løsnings-	og	produktdokumentasjon		

Fokus:	Gjennomføring	av	prosjektet	–	produksjonsapparatet	

Prosess:	Fra	mobilisering	 l	avslutning	

Dokumentasjon:	Planer	og	prosessdokumentasjon		

Fokus:	Fellesskapets	interesser	i	forhold	 l	 ltaket	

Prosess:	Rammer	for	 ltaket	–	 lsyn	

Dokumentasjon:	Samsvarsdokumentasjon		
		



Kjerneprosesser

Oppgaver

Leveranser

For hvert steg:



Ledelsesprosesser

Levedyktighet: 
økonomisk, 

miljømessig og 
sosialt

Ledelsesprosesser

Inkludert informasjonsflyt 
og bruk av BIM

Planlegging av
logistikk og gjennomføring, 

inkludert anskaffelser



It's clear: Companies need cloud strategies now. Or they risk pursuing myriad one-offs that may gain quick wins but

won't secure the basis for longer term success. - Accenture Technology Strategy MD Matthew Coates 12.08.15
New business models are open, transparent and supported by digital technologies enabled by cloud services. 

- Evolusjon mer enn 
planlagt utvikling 
(ByggNett)

- Fremtiden er i skyene

- Utfordrer dagens 
forretningsmodeller
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Norge er på den digitale ballen

Næringen digitaliseres:

• Bruker BIM og andre digitale løsninger i 
samhandling, samtidig prosjektering (Concurrent
engineering) og bygging

• Utvikler digitale muligheter for produktsøk og 
logistikk

• Optimaliserer konstruksjoner og løsninger via 
algoritmestyrte analyseverktøy

• Bruker gps-styrte anleggsmaskiner
• Har begynt å bruke roboter til presisjonsarbeid og 

belastende arbeidsoppgaver
• ….

Myndighetene har tatt en ledende posisjon når:
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• KS etablerer digital tilgang til andre myndigheters 
grunndata ved utvikling av verktøy for effektive 
beslutninger i plan- og byggesaker (eByggeSak og 
ePlanSak) 

• Kartverket tilrettelegger for digital bruk av geodata
som input til plansaker og entreprenørenes 
maskinstyring

• Staten legger til rett for effektive 
selvbetjeningsløsninger for tiltakshavere og 
byggesøknader

• ….
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Vi trenger ditt bidrag!!
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#Bygg21

#Bygg21

post@bygg21.no



At the end of the day…



…it´s all about guts!
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Bygg21 anbefaler


