
Senter for byggenæringen, BI

• Senterets overordnede målsetning er å styrke og støtte BAE-

næringens arbeid med å øke verdiskapingen i næringen, og 

samtidig øke forståelsen hos myndighetene for denne 

næringens betydning for Norge

• Forskningstemaer

• Samhandling og tillit i byggeprosjekter

• Tilpasning til store endringer – klima og digitalisering

• BAE-næringens samfunns- og næringsøkonomiske betydning

• Utdanning og formidling

• 10 medarbeidere

• www.bi.no/bygg



Samhandling for vellykket 

gjennomføring av anleggsprosjekter

Professor Ragnhild Kvålshaugen

Senter for Byggenæringen



Dagens situasjon – ikke bærekraftig

Kilde: bygg.no 2018



Hva er årsakene til konflikter i 

byggeprosjekter?

• Atferdsmessige
• Manglende tillit

• Deler ikke mål

• Dårlig kommunikasjon

• Kontraktsmessige
• Feil prising – tar på seg for mye risiko

• Endringer underveis

• Svarberedskap

• Tekniske
• Manglende tegninger

• Ikke relevant kompetanse

• Feil i prosjektering



Nåværende virkemidler for å forbedre

Nye kontraktsformer

Involvering av uhildet 3. part

for eksempel oppmannsordning, 

konfliktråd, PRIME



….men det handler egentlig om tillit og 

samhandling

• Tillit: viljen til å akseptere 

sårbarhet, og å ta sjansen på at 

andres handlinger er moralske 

og velmente, uten at du har 

mulighet til å kontrollere dem

• Skapes ved å være kompetent, 

vise velvilje og å ha integritet

1. Felles mål 

2. Delt kunnskap 

3. Gjensidig respekt

Kommunikasjon som er:
4. Hyppig nok

5. I rett tid

6. Presis

7. Løsningsorientert

+ resultater

+ effektivitet

+ kvalitet

+ jobbtilfredshet

Kjennetegn god samhandling i arbeid



Samhandlingskvalitet i 

en arbeidsprosess
Bygging av Bagn bru E16 Bagn - Bjørgo



Kritiske forhold – der det ofte går galt

• Forholdet planlegging – gjennomføring

• Tekniske avklaring

• Tegningsgrunnlaget 

• Grenseflatene mellom fag

• Nye aktører som kommer inn gjennom hele prosjektet

• Ligger forholdene til rette for at de nye aktørene får jobbet effektivt

• Feilberegnet usikkerhet/risiko 

• Har usikkerhet man selv ikke kan gjøre noe med



Konstruktiv atferd og praksis

• Prosjektets mål i sentrum

• God til å planlegge framdrift og gjennomføring - proaktiv

• Løsningsorientert holdning

• Dialog – unngå for mye epost ping-pong

• Gode relasjoner mellom lederne hos de ulike aktørene

• Rette møtearenaer og fokusområder

• Både relasjons- og oppgaveorientering

• Kompetente ressurser som er tilgjengelig når de trengs

• Tør å snakke om usikkerhet og penger

• Løse saker underveis

• Kontroll som er informerende, proaktiv og løsningsorientert



Det er lurt å sjekke status underveis

Relasjonell koordinering (Bagn bru)

Innad og mellom hver arbeidsgruppe på 

overordnet nivå april 2017

Ulike dimensjoner



Sette fokus på de rette temaene og 

gjøre konkrete tiltak
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