
Sammen skal vi finne og 
bruke ‘Beste Praksis’.  

Bli med på dugnaden.







– Hver dag går medarbeidere 
og ledere i den norske bygg- 
og eiendomsnæringen på  
jobb med en solid dose yrkes- 
stolthet. Det har de god grunn 
til. Bransjen leverer på sitt 

beste ypperste løsninger  
til krevende kunder over  
hele landet.

Det fastslår styreleder i Bygg21, 
Sissel Leire. Hun henviser ikke 
bare til sine egne 850 ansatte i 
eiendomsutviklings-, entreprenør- 
og anleggsfirmaet Kruse Smith  
der hun er tredje generasjons eier 
og arbeidende styreleder, men  
til hele bransjen. 

Direktør og sivilingeniør Sverre 
Tiltnes som leder sekretariatet 
for Bygg21, etter en lang karriere 
i bygg- og eiendomsbransjen, 
istemmer: – Fremragende  

praksis finnes overalt, både i 
offentlige og private virksomheter. 
Utfordringen er at den ikke er 
felles eie, hverken når det gjelder 
plan- og byggesaksprosesser, 
samhandling, produktivitet, 
kostnadsutvikling, bærekraft 
eller kvalitet.

Bygg21 er først og fremst en  
formidabel dugnad for hele bygg- 
og eiendomsbransjen, og et 
spleiselag med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 
(KMD).  
 
Avtalen er enkelt fortalt: KMD 
jobber daglig med forenklinger i 
regelverket, mot at bransjen selv 
tar et krafttak for å bli enda bedre 
skodd i møte med nye krav til kost-
nadseffektivitet, og ikke minst: den 
nye grønne hverdagen. Målet for 
arbeidet er at de totale byggekost-

nadene skal reduseres med 20 
prosent i løpet av 2020.

Bygg21 har fått stor oppslutning, 
noe denne presentasjonen av alle 
som bidrar aktivt til prosjektet, 
vitner om.

– Vi velger å tolke det som at 
målene blir ansett for å være 
realistiske, og at Bygg21 dekker et 
viktig behov: økt kjennskap til hva 
som skaper de beste resultatene 
og systematisk gjenbruk av beste 
praksis, sier styrelederen.

– Effektivitet handler ikke om å 
løpe fortere, men å løpe mot riktig 
mål. Vi kommer i liten grad til å 
finne på noe nytt, men skal samle 
det beste fra praktikere og forsk-
ere, og gjøre det tilgjengelig for 
alle så det kan brukes i hverdagen, 
sier Sverre Tiltnes. 

Bransjedugnaden  

for alle som vil bli  

enda bedre

Om Bygg21
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Fakta Bygg21 er et samarbeid 
mellom bygg- og eiendomsnæring 
og statlige myndigheter. 
 
Målet er å legge til rette for at 
næringen bedre kan løse ut- 
fordringer innenfor bærekraft,  
produktivitet og kostnadsut-
vikling. Målet er 20 prosent 
lavere kostnader i løpet av 2020.
 
Kommunal- og moderniserings-
departementet har gitt spesifikke 
oppdrag, som av styret er omgjort 
til arbeidsgruppenes leveranser 
på side 12. 
 
Bygg21 sitt styre er departement-
ets rådgiver innenfor styrets  
mandat. Styret er gjenoppnevnt 
for perioden 2017-2019.

Bygg21 er organisert med eget 
styre, et strategisk råd og 6 
arbeidsgrupper. Sekretariatet er 
lokalisert hos DiBK.

Invitasjon
– Beste praksis finner vi overalt. 
I detaljene og i de store grepene. 
Hos stor og liten. Det fantastiske 
med denne dugnaden er at brans-
jen selv vil sette en ny standard for 
hvordan landets største næring 
skal jobbe sammen om å bygge 
verdi, seriøsitet og gode bygg. 
Derfor er det så viktig at alle deltar, 
sier Sissel Leire.  

– Om du legger ut ditt eksempel 
på Beste praksis på Instagram og 
Facebook vil vi fange ditt bidrag så 
sant du tagger #Bygg21.  

Du kan selvsagt sende oss mail til 
post@bygg21.no, eller kontakte  
arbeidsgruppene, sier Sverre Tiltnes.

Sissel Leire, styreleder i Kruse Smith 
AS og styreleder i Bygg21. Sverre 
Tiltnes, direktør Bygg21.



Stig Bech
Bygg21 styre
Nestleder 

Erfaring: Bank, finans, 
eiendomstransaksjoner, for-
valtning og kontrakter. Leder 
BA-HRs eiendomsgruppe.  
– Bygg21 er en løpende 
bransjedugnad. Tiltaket har 
en viktig rolle som pådriver 
for innsamling og strukture-
ring av beste praksis, og å 
gjøre denne tilgjengelig for 
alle. Min viktigste oppgave er 
å være nestleder i styret.

Harald V. Nicolaysen
Sivilingeniør
Statsbygg

Erfaring: Jernbaneverket, 
Norsk Hydro, Dovre og  
Statoil. I dag Adm.dir.. 
i Statsbygg.  
– Bygg21 er en spennende 
og viktig overbygning for en 
fragmentert bransje som kan 
og vil utvikle seg. Som stor 
byggherre er Statsbygg med 
på å sette standarder og krav 
til mer effektive arbeids- 
metoder. Det vil også være 
mitt bidrag til Bygg21.

Siri Hunnes Blakstad

Sivilarkitekt og dr ingeniør
ÅF Engineering

Erfaring: Professor på NTNU, 
forskningssjef i SINTEF og 
eiendomsutvikling. Direktør 
for Arkitektur, utvikling og 
analyse i ÅF Engineering.  
– Bygg21 skal bidra til 
utvikling av næringen vår 
slik at vi får bedre bygninger 
til en kostnadseffektiv pris. 
I styret jobber jeg for kvalitet 
og verdi for brukerne, og 
rekruttering av ungdom. 

Jon-Olav E. Sigvartsen
Tømrermester
JOS-Bygg AS

Erfaring: Daglig leder for  
eget tømrer/utbygger- 
selskap i 16 år.  
– Bygg21 skal finne beste 
praksis, spre den og bidra 
til å skape en innovativ og 
effektiv næring. Jeg deler 
erfaring fra egen virksomhet, 
kjede og fra pågående og 
gjennomført IT-satsing.  
Jeg representerer bygg-
mesterne som driver som 
driver mindre selskaper.

Arne Giske

Siviløkonom
Veidekke

Erfaring: ABB,  
Skiforeningen, Eiendom. 
Konsernsjef i Veidekke.  
– Bygg21 skal medvirke til  
en mer kostnadseffektiv,  
kvalitativ, bærekraftig 
og produktiv bygg- og 
eiendomsnæring gjennom 
bedre samspill og deling av 
«beste praksis», også mot 
myndighetene. Mitt bidrag 
er erfaring fra en stor entre-
prenør og eiendomsutvikler.

Sissel Leire

Styreleder  
Bygg21

Erfaring: Bachelor i økonomi. 
Executive MBA fra BI. Flere 
lederstillinger i familiekonser-
net Kruse Smith siden 2000. 
Er nå arbeidende styreleder 
i Kruse Smith Entreprenør. 
– Bygg21 er en unik mulighet 
for bransjen til selv å sette 
en ønsket standard på alle 
områder, og dele den. Mitt 
bidrag er å være styreleder 
for prosjektet.

Bygg21  

styret

s. 6  7

Netten Østberg
Arkitekt
Asplan Viak

Erfaring: Arkitektkontor, 
undervisning, planlegging og 
byutvikling. Fagdirektør Plan 
og arkitektur i Asplan Viak. 
– Bygg21 skal finne ut hvor 
bransjen har forbedringspo-
tensiale og skape tro på at vi 
sammen kan løfte kvalitet og 
effektivitet. Jeg er opptatt 
av å vise fram og knytte 
sammen aktører som viser 
mot og evne til å tenke nytt. 



– Byggebransjen er full av motstridende inter- 
esser, slik det også er i andre bransjer der  
aktørene sitter på forskjellige sider av bordet.  
Med økt åpenhet og felles bevissthet rundt  
hva som erfaringsmessig gir best resultater, 
er det mulig å gjøre dem mer sammenfallende, 
til det beste for alle.

Det sier Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef for Norges 
største boligutbygger OBOS. Han var i utgangspunktet 
kritisk til Bygg21. Men etter å ha sett hvilke muligheter 
som kan ligge i et statlig støttet felles bransjeinitiativ,  
påtok han seg rollen som leder for Bygg21s strategiske 
råd — som et samfunnsansvar. 

Rådet er bredt sammensatt av meget kompetente 
personer fra alle aktører i bygg- og eiendomsbransjen.  
Oppgaven er å gi råd til styret om hvordan det best mulig 
kan oppfylle mandatet fra KMD, og levere mest mulig 
konkrete løsninger og anbefalinger. Selv har OBOS- 
sjefen allerede begynt å teste ut noen av dem. 

Da han tiltrådte som leder for strategisk råd, uttalte han:
— Vi skal bygge ut 3000 boliger på Ulven og gjøre dem 

både grønnere og billigere enn det andre tror er mulig. 
Da tar jeg på meg Bygg21-trøya, og tester ut i stor skala 
noen av løsningene som har vært diskutert i Bygg21, 
sier Siraj. En av løsningene var at entreprenørene som fikk 
være med i den siste anbudsrunden, måtte vise kortene 
til hverandre. Det var overraskende for noen.

— Det er ikke sikkert at dette er en strategi som vil fungere i 
alle prosjekter. Jeg tror heller ikke at alt som kommer fram 
av løsninger og anbefalinger gjennom Bygg21 vil passe for 
alle. Hensikten er da heller ikke å gjøre alle like, men å gjøre 
beste praksis bedre kjent, slik at alle snakker samme språk 
når vi diskuterer oss fram til den beste løsningen for det 
enkelte prosjektet, sier OBOS-sjefen.

Han ser et stort forbedringspotensial i at alle aktører 
kommer tidlig og samtidig inn i planleggings- og bygge-
prosessen, i stedet for at informasjonen går fra aktør til 
aktør, og hvor alle løser oppgavene alene ut fra hva de 
antar at forrige «eier» har tenkt eller gjort. 

— Min erfaring at det forhindrer mange unødige konflikter, 
misforståelser og feil, sier OBOS-sjefen.

– Bygg 21 bidrar til felles 

bevissthet om det beste

Konsernsjef i OBOS 
Daniel Kjørberg Siraj leder 
Bygg21s Strategiske råd



Daniel Siraj
Konsernsjef
OBOS

Erfaring: Utdannet jurist. 
Politiske verv for KrF,  
byrådssekretær for næring 
og byutvikling i Oslo  
kommune. Flere lederstill-
inger i OBOS. Konsernsjef  
i OBOS siden 2014. 
– Bygg21 er et viktig sam-
funnsoppdrag. Som landets 
største boligutvikler er det 
viktig å være med å dele våre 
erfaringer og bidra til at ut-
viklingen går i riktig retning.

Frank Ivar Andersen

Daglig leder
Byggmesterforbundet

Erfaring: Rørlegger 1975. 
Bas, prosjektleder og leder 
av rørleggerbedrifter. 
Daglig leder Byggmester- 
forbundet. 
– Bygg21 kan bidra til 
utvikling av næringen basert 
på felles forståelse mellom 
myndighetene og aktørene. 
Jeg vil bidra til at næringen 
fremstår som kompetanse-
drevet, seriøs og attraktiv  
i alle ledd. 

Anne Bruun-Olsen
Adm.dir. Cushman & 
Wakefield Realkapital

Erfaring: Siviløkonom fra 
NHH, finans og strategisk 
analyse. Nevi/DNB Finans. 
Leder/partner Cushman 
& Wakefield Realkapital 
(tidligere DTZ). 
– Bygg21 sin rolle er å samle
bransjens kloke hoder for 
å dele «best practice». Jeg 
kan formidle behov og 
prioriteringer fra brukerne, 
og kunnskap om innovasjon, 
miljø og bærekraft. 

Hanne Rønneberg
Konserndirektør
Sintef byggforsk. 

Erfaring: Sivilingeniør. 
Mange års erfaring fra  
byggenæringen; tolv  
år fra ledelse i Skanska.  
De siste åtte år som  
konserndirektør i SINTEF. 
– Bygg21 har en viktig rolle 
i å bygge ned barrierene mel-
lom de forskjellige aktørene 
og bidra til mindre fragment-
ering i næringen. Vi må gjøre 
forskningsfronten og beste 
praksis bedre kjent. 

Bengt Herning
Direktør
Virke Byggevarehandel

Erfaring: Tømrermester. 
Construction Technology,  
Texas. Kvalitetsleder Tekno- 
logisk Institutt.  Import av bygg- 
evarer. Direktør Virke Bygg  
& Anlegg/Byggevarehandel.  
– Bygg21 skal være pådriver 
for en industrialisert, 
bærekraftig og konkurranse- 
dyktig byggenæring.  
Vi kan særlig bidra med 
kunnskap om digitale 
handelsprosesser.

Jon Karlsen
Adm.dir. 
Glava

Erfaring: Sivilingeniør 
maskin. Lederjobber Hydro, 
Peterson Emballasje og 
Elkem. Elleve år som  
leder i GLAVA. 
– Bygg21 må bidra til at folk 
kan skaffe seg boliger rime-
ligere enn det de gjør i dag. 
De totale kostnadene må ned.
Mitt bidrag vil være å øke 
forståelsen for dette, og 
samtidig styrke næringens 
konkurransekraft mot import.

Cathrine Vigander
Partner
Element Arkitektur

Erfaring: Arkitektfirmaer, 
undervisning og styrearbeid. 
Utdannet ved Kunst- 
akademiets arkitektskole, 
København. Prisbelønnet 
og bokaktuell. 
– Bygg21 er en unik sjanse 
til å samle næringen på tvers 
av kompetanse for å tenke 
nytt! Jeg har stor tro på at 
det er mulig å bygge mye 
rimeligere og med høyere 
kvalitet enn i dag.  

Jon Valen-Senstad
Konsernsjef
Gunnar Karlsen — GK

Erfaring: Maskinsjef,  
maskiningeniør, bedrifts-
økonom, prosjektleder 
offshore, Adm.dir. teknisk 
entreprenører i 34 år. 
– Bygg21 sin viktigste rolle 
er å identifisere prosessene 
som ikke er verdiskapende 
i byggebransjen for å skape 
bedre lønnsomhet. Jeg er 
opptatt av å se på prosessene 
rundt kontrahering, kon-
trakts- og ansvarsforhold. 

Strategisk råd
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Egil Skavang
Adm.dir
Arkitektbedriftene

Erfaring: Tømrermester og 
ingeniør bygningssteknikk. 
Div. etterutdanning i Norge 
og utlandet. Jobbet i Skanska, 
Selmer og Holteprosjekt. 
Ledet nasjonalt forbedring-
sprogram for byggsektoren.  
– Bygg21 må utvikle og 
vedlikeholde en plan for 
næringens prioriterte 
FoU-oppgaver. Jeg vil gi 
innspill om arkitektenes 
betydning for dette.

Katharina Bramslev
Daglig leder
Grønn Byggallianse — GBA

Erfaring: Sivilingeniør bygg, 
eksamen i Grønn Vekst fra BI 
2016. Rådgivende ingeniør 
i 27 år, egen virksomhet, 
NGBC og Grønn Byggal-
lianse. Diverse tillitsverv. 
– Bygg21 sin oppgave 
er å identifisere og spre 
kunnskap om beste praksis 
for bærekraftig bygg- og 
områdeutvikling. Jeg leder 
arbeidsgruppen for kvalitet 
og bærekraft.

Eirik Gjelsvik
Konsernsjef
BackeGruppen

Erfaring: Siviløkonom fra 
BI. Lederstillinger i Norzink, 
SelvaagBygg, BackeGruppen. 
– En viktig rolle for Bygg21 
er å gi en objektiv analyse 
av produktivitet, kostnads- 
utvikling og kvalitetslever-
anser til byggenæringen, 
samt dele gode råd og 
anbefalinger. Mitt bidrag  
vil være å dele erfaringer  
fra samspill, digitale verktøy 
og industrialisering.

Liv Kari Skudal Hansteen
Adm.dir. RIF — Rådgivende
Ingeniørers Forening

Erfaring: Arkitekt og byplan-
legger fra NTNU, tilleggsut-
dannelse ledelse. 
Adm.dir i RIF - Rådgivende 
Ingeniørers Forening. 
– Bygg21 kan samle brans-
jen om en positiv utvikling 
som gagner den enkelte 
bedrift, næringen og sam- 
funnet. Vi vil bidra til å se 
muligheter for å styrke 
samhandling, kompetanse 
og konkurransekraft. 

Erik Winther
Leder, Forretningsutvikling
Standard Norge

Erfaring: Master of Science 
og Cand. merc. fra Han-
delshøjskolen i Kbh. Leder 
i Rokade, KPMG, Jernia, 
PWC Consulting og IKEA. 
– Bygg21 kan bidra til bedre 
samhandling og berede 
grunnen for å utvikle og 
anvende nye standarder. 
Jeg vil arbeide for at man-
datet følges opp og at arbei-
det gir konkrete resultater 
for næringen.

Marius Nygaard
Professor
AHO

Erfaring: Arkitekt. 30 års 
erfaring fra planlegging 
og prosjektering av  
by-områder, boliganlegg  
og enkeltbygg. Professor 
ved AHO fra 2009. 
– Bygg21 kan bidra til en 
bærekraftig utvikling av 
Norges største fastlandsin-
dustri. Vi kan utvikle samar-
beidet mellom undervisnings- 
og forskningsmiljøene og 
bransjens aktører.

Ellen Therese Rasmussen
Ing. Bygningsfysikk 
og Miljø, UnionConsult

Erfaring: Elektriker. Studier 
i fornybar energi i bygg på 
universitetet. Rådgivende  
ingeniør innen bygnings-
fysikk, energi og miljø. 
– Bygg21 kan gjøre planleg-
gingsprosessene raskere, 
enklere og mer økonomisk 
gunstige, og ta vare på fag- 
og yrkesstoltheten. Jeg 
kan blant annet bidra med 
erfaringer fra å være ung 
jente på byggeplass.

Mona Ingebrigtsen
Adm.dir
Oslo Areal

Erfaring: Sivilingeniør bygg, 
bedriftsøkonom og master 
i strategisk ledelse. 25 år  
i eiendomsbransjen, særlig 
med utvikling av kontor- 
eiendommer. 
– Bygg21 må være pådriver 
for effektivitet i næringens 
møte med offentlige myn-
digheter. Som «praktiker» 
kan jeg bidra til at anbefalin-
ger og løsninger er realistiske 
og gjennomførbare.



Morten Grongstad
Konsernsjef
AF Gruppen

Fornebu Utvikling og Orkla 
Eiendom. Konsernsjef i  
AF Gruppen. 
– Bygg21 må bidra til  
handling gjennom mål-
rettede og anvendbare 
løsninger, tilrettelegge for 
bransjestandarder og trekke 
fram mennesker som skaper 
endring. Mitt bidrag: «It’s  
better to act yourself into 
new thinking, than think  
yourself into new acting».

Morten Lie
Direktør
DiBK

Utførende, rådgiver og 
byggherre i privat og offentlig 
sektor. Leder Direktoratet  
for byggkvalitet (DiBK). 
– Bygg21 skal være en 
pådriver for en seriøs og 
kompetansedrevet næring 
som kombinerer kostnads-
fokus med bærekraft. Vi 
bidrar til at sekretariatet 
fungerer godt, med vår  
erfaring fra samspill  
med myndighetene.

Ole-Petter Thunes
Adm.dir
Rambøll

Sivilingeniør NTNU og 
bedriftsøkonom fra BI.  
Ledet Siv. Ing. Johan Thunes 
AS, senere Opticonsult,  
kjøpt av Sweco 2008.  
Adm.dir. Rambøll 2009. 
– Bygg21 må støtte effekt-
fulle initiativer fra næringen 
som bidrar til modernisering 
av arbeidsmetodikk og 
prosjektgjennomføring.  
Mitt bidrag er Rambølls 
brede erfaring.

Thor Olaf Askjer
Adm.dir
Norsk Eiendom

Erfaring: Bygningsingeniør. 
Tidligere Adm.dir. i JM Norge 
AS. Leder for foreningen 
Norsk Eiendom siden 2009.  
– Bygg21 skal bryte opp 
kontraproduktive prosesser  
slik at alle bygg og byer blir 
vakre og bærekraftige.  
Mitt bidrag er å få arbeids-
gruppens fantastiske kompe- 
tanse om planprosesser  
opp i en høyere syntese.

Tom Kristiansen
Adm.dir
REMA etablering

Erfaring: Hæren krigsskole, 
Norges Markedshøyskole  
og 20 år i REMA.  
– Bygg21 sin rolle vil være 
som en katalysator og 
møteplass for bygg-  
og eiendomsbransjen.  
REMA sitt aller viktigste 
bidrag vil være gjennom- 
føringen av målbare tiltak  
basert på innspill og 
anbefalinger gitt gjennom 
Bygg21-initiativet.

Rune Knutsen
Spesialrådgiver skole
Stavanger Kommune

Utdannet spesialpedagog. 
Lærer og rektor. 15 år  
som spesialrådgiver i  
Stavanger kommune, blant 
annet som pedagogisk 
veileder for bygging og  
rehabilitering av skoler. 
– En viktig rolle for Bygg21 
er å dele kunnskap om beste 
praksis, både i byggepros-
essen og ut fra et langsiktig 
brukerperspektiv. Det kan  
jeg bidra med.  

Strategisk råd
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Per Skau

Forbundssekretær
Fellesforbundet

Erfaring: Tømrer. Lengst 
erfaring fra fagbevegelsen 
nasjonalt og internasjonalt  
og fra politisk arbeid.  
Ansvar for byggsektoren  
i Fellesforbundet.  
– Bygg21 sin viktigste rolle  
er å stake ut en kurs for 
bransjen hvor alle ledd i byg-
geprosessen drar i samme 
retning. Mitt viktigste bidrag 
vil være fokus på utførelses-
fasen og kompetanse.

Tonje Frydenlund
Daglig leder
Snøhetta

Erfaring: Landskapsarkitekt. 
16 år i Snøhetta, de siste 
årene som daglig leder.  
– Bygg21 må ha mange 
tanker i hodet samtidig, 
og høste erfaringer fra 
andre bransjer der de er 
kommet lenger med indus-
trialisering. Mitt viktigste 
bidrag til Bygg21 er å lede 
arbeidsgruppen som skal 
se på dette, og å bringe 
erfaringene videre. 



Tore Strandskog
Dir. Næringspolitikk
Nelfo

Erfaring: Cand. mag. 
statsvitenskap og historie. 
Jobbet som lærer, journalist, 
informasjonsrådgiver og 
lobbyist. Næringspolitisk 
direktør i Nelfo.  
– Bygg21 sin viktigste rolle 
er å styrke kompetansen og 
samhandlingen i hele verdi- 
kjeden. Jeg vil synliggjøre de 
tekniske entreprenørenes  
innovasjonsevne og betyd-
ning for økt produktivitet.

Torger Reve
Professor
BI

Erfaring: Professor i strategi 
og industriell konkurranse- 
evne ved NHH og BI. 
Adm.dir. ved Stiftelsen 
for Samfunns- og Nærings- 
livsforskning og tidligere 
styreleder i NRK. 
– Mitt viktigste bidrag til 
Bygg21 vil være å bidra med 
forskningsbasert kunnskap 
om økt konkurransekraft, 
vekstkraftig innovasjon og 
entreprenørskap.

Øystein Thorup
Adm.dir.
Avantor

Erfaring: Jurist. DNB Nærings- 
eiendom og Orkla Eiendom.  
– Ved å nå sine mål om 
å skape bedre og mer  
effektive byggeprosesser,  
kan Bygg21 spille en viktig 
rolle for hele samfunnet, 
utover bare bygg- og eien-
domssektoren. Avantor  
er opptatt av mange av  
de samme målene. Vi vil  
dele våre erfaringer som 
byggherre og bestiller.  



Bygg21s styre har organisert oppdraget fra KMD som en dugnad, 
tilrettelagt av seks arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene vil sammen 
med Strategisk råd gi anbefalinger til styrets prioriteringer og valg.
På neste side er arbeidsgruppe 1a presentert. Arbeidsgruppen 
leverte våren 2016 rapporten «Enkle grep». På de neste sidene kan 
du lese mer om arbeidsgruppene som har oppstart vinteren 2017.

De seks arbeidsgruppene skal levere løsninger og forslag til bruk 
av hele næringen. Leveransene er listet i boksene under. Et viktig 
premiss for arbeidet er at resultatene skal finne et langsiktig eierskap 
utenfor Bygg21. Arbeidsgruppe 1-3 vil levere i løpet 2017, mens 
arbeidsgruppe 4-6 vil levere i løpet av 2018.

Bygg21  

leveranser

s.

Arbeidsgruppe 1 
Næringens rolle i plan- og 

byggeprosesser
• Effektive prosesser gjennom  
 felles maler og veiledere for  
 utbygger og kommune.
• Balanserte utbyggingsavtaler.
• Digitale søknader og 
 automatisert behandling.

Arbeidsgruppe 2  
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.

Arbeidsgruppe 3 
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.
 
Arbeidsgruppe 4
Samhandling i byggeprosjekter
• Bedre samhandling i 
 vanlig forekommende 
 kontraktsmodeller
• Effektive verktøy for samspill  
 og samhandling.
• Beste praksis prosjekt- og 
 prosjekteringsledelse.

Arbeidsgruppe 5  
Industrialisering av 
byggeprosjekter
• Løsninger og funksjonskrav 
 som egner seg for allmenn 
 bruk og gjentakelse.
• Områder egnet for nordisk  
 harmonisering.
• Digitalt produktsøk, logistikk  
 og samhandling.

Arbeidsgruppe 6  
Kompetanse som  
konkurransefortrinn
• Modell/format for 
 leverandørenes beskrivelse  
 og dokumentasjon av egen  
 kompetanse, – herunder 
 fagkompetanse rekruttert 
 internasjonalt.
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Handlingsorienterte  

arbeidsgrupper



 

Carl Henrik Borchsenius
Sivilingeniør
Norsk Eiendom

Erfaring: Rådgivende og 
ledende stillinger Østfold-
forskning, Sweco, Norsk 
Leca og Entra Eiendom.  
Nå næringspolitisk rådgiver. 
– Bygg21 skal bidra til bedre 
samspill mellom alle aktører 
i bransjen og utvikle metoder 
og løsninger for effektive 
prosesser. Mitt bidrag var 
kunnskap som sikrer at 
byggherrens perspektiv  
alltid blir ivaretatt.

Arthur Wøhni
Kommunaldirektør
Bærum Kommune

Erfaring: Jordskiftekandidat 
fra NMBU. Planlegger og 
byplansjef i flere kommuner, 
nå Bærum. – Bygg21 skal 
være en samrådsarena og 
tenketank for alle aktører i 
bransjen, både offentlige og 
private, og fremme forslag 
til løsninger. Mitt bidrag har 
vært å sikre at synspunkt 
fra den kommunale plan- 
og byggesaksbehandling 
kommer fram.

Ingrid Skaanes Sørensen
Advokat / Assosiert partner 
Advokatfirmaet Kluge

Erfaring: Plan- og bygnings-
rett som spesialfag. Oslo 
byplankontor. Dommer  
Oslo byrett. Partner.  
– Bygg21 kan utnytte 
mangfoldet av kunnskap og 
erfaring fra bransjen for å 
finne de beste løsningene 
for å effektivisere plan- og 
byggesaksprosessen. Jeg 
har bred erfaring på dette 
området, både fra offentlig 
forvaltning og som advokat.   

Nancy Jøssang
Sivilarkitekt
Opus Bergen AS 

Erfaring: Administrerende 
direktør i Opus Bergen AS  
og Opus Arkitektur AS.  
– Bygg21s viktigste rolle 
og funksjon er å sette 
standarden sammen 
med bransjen gjennom  
målrettet jobbing i arbeids-
gruppene. Mitt bidrag var 
lang erfaring med å skape 
bedre samhandling mellom 
det offentlige og private  
i samfunnsutviklingen. 

Aasne Haug
Sivilarkitekt
Asplan Viak

Erfaring: Byplanlegging  
og konsulentvirksomhet. 
Gruppeleder for Plan og 
urbanisme og rådgiver for  
både private offentlige aktører.  
– Bygg21 kan bidra til økt  
forbedring av tillit, komm- 
unikasjon og forståelse for 
ulike parters ståsted. Mitt 
bidrag har vært å belyse 
hvor det kan gjøres konkrete 
forbedringer av system  
og praksis. 

”Enkle grep - raskere fra behov til bygg” 1.6.2016 er 
Bygg21s anbefalinger til effektivt myndighetssam-
spill. En arbeidsgruppe under ledelse av Christian 
Joys utarbeidet underlaget.

Christian Joys
Sivilingeniør
Probiz

Erfaring: Forsker TØI, 
utbyggingsdirektør Oslo 
kommune. Leder for Avantor 
og utbygging i Nydalen. 
–  Bygg21 kan effektivisere 
næringen innad, stimulere 
til innovasjon og økt  
kompetanse og forenkle 
møtet mellom næring og 
myndigheter på alle plan. 
Jeg har lang erfaring fra  
sistnevnte, både som 
byutvikler og byggherre.



Arbeidsgruppe 1

Næringens  
rolle i plan- og  
byggeprosesser

s.

Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom leder 
arbeidsgruppen som skal jobbe med 
plan- og byggesaksprosessen.

Askjer har lang erfaring fra bygg- 
og eiendomsbransjen. Nå leder 
han en forening med 190 medlem-
mer. Da Bygg21s-direktør Sverre 
Tiltnes spurte om han ville lede 
arbeidsgruppen som skulle jobbe 
med plan- og byggesaksprosessen, 
var han ikke vond å be.  
 
– Grunnlaget for all byutvikling og 
prosjektutvikling legges i og rundt 
planprosessene. Kommer man 
skjevt ut i en planprosess, ja så blir 
også byutviklingen skjev, sier Askjer.
 
Han peker på den fleksible planen 
som lå til grunn for utviklingen  
av Vulkan i Oslo, som et godt  
eksempel på beste praksis på 
dette området.

– Alle, enten de er byutviklere,  
politikere eller publikum vil si at 
Vulkan har vært en fantastisk reise. 

Det hadde aldri vært mulig å få dette 
til hvis ikke Peter Groth fra Aspelin 
Ramm hadde sikret en fleksibel 
reguleringsplan som ga mulighet til 
«mye av alt», det vil si bolig, kontor, 
forretning og kulturformål. 

– Det skal være fleksibelt, men og 
tilstrekkelig forutsigbart for politi- 
kerne. Man må finne balansegangen 
mellom kontroll og fleksibilitet.
 
Det handler jo om tillit?
– Nettopp. Jeg har utfordret mange 
politikere til å etablere en «strategi 
for tillit». Jeg vet ikke løsningen på 
det, men hvis man kunne legge til 
rette for det, ville man få en hyggeli-
gere samfunnsutvikling. 

Tendensen er å gjøre regelverket 
mer og mer rigid for å tette alle hull 
fordi man egentlig ikke har tillitt til 
hverandre. Så svarer utbyggerne 

Ønsker en egen 

strategi for tillit

– Tillit er nøkkelen til effektivt samarbeid mellom bran-
sjens aktører og myndighetene. Det mener Thor Olaf 
Askjer i Norsk Eiendom. Han leder arbeidsgruppa som 
skal identifisere muligheter for å doble effektiviteten i 
plan- og byggesaksprosesser i alle landets kommuner. 
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med å lete etter smutthullene, sier 
Askjer engasjert.  

Han mener sammensetningen 
av arbeidsgruppen matcher dens 
mandat og ambisjoner.
 
– Det er en fantastisk fin gruppe vi 
har fått. Det er bra at vi har en liten 
gruppe. Vi har mange kontakter 
til sammen og kan trekke inn folk 
underveis, sier gruppelederen.

Gruppearbeidet er i gang og 
ambisjonsnivået er lagt. Dermed 
blir det mye å gjøre. Noe Askjer 
setter pris på. 

– Jeg tenker prinsipielt på det. Hvis 
man har mye å gjøre får man mye 
gjort. Jeg liker egentlig å ha det litt 
travelt, synes jeg presterer bedre da.

Stian Berger Røsland
Advokat 
Advokatfirmaet Selmer

Erfaring: Byrådsleder, byråd 
og bystyremedlem i Oslo.  
– Bygg21 er en god mulighet 
for å utvikle en felles 
problemforståelse og mer 
treffsikre verktøy for å sikre 
effektivitet, forutsigbarhet 
og kvalitet. Jeg har sittet 
på begge sider av bordet, 
før som beslutningstager 
og nå som representant for 
byggherrer og utviklere.

Christine Grape
Arkitekt/daglig leder
Grape Architects

Erfaring: Daglig leder i 
Grape Architects, integrert 
energidesign i bygg, NGBC 
og BREEAM-NOR. Sensor 
ved Institutt for byggekunst 
NTNU, styreverv NHO. 
– Bygg21 skal gi råd fra 
bransjen til myndighetene 
om gode prosesser, bedre 
bygg og uterom. Jeg vil ha 
fokus på kvalitet, innovasjon 
og forutsigbarhet.

Harald Martin Gjøvaag
Arkitekt
Selvaag Bolig ASA

Erfaring: Utdannet ved 
Arkitekthøgskolen i Oslo,  
etablert flere arkitekt- 
firmaer og pilotprosjekter. 
I dag utviklingssjef hos 
Selvaag Bolig ASA.
– Bygg21 kan forene bransjen 
sin kompetanse for å kon- 
kretisere en mer økonom-
isk bærekraftig og effektiv 
utvikling. Jeg kan bidra med 
kunnskap om planlegging og 
forenkling av planprosesser. 

Aina Tjosås
Kommunalsjef
Os kommune

Erfaring: Byggingeniør fra 
HiB, master i stedsutvikling 
fra UiT. Utvikling av bolig-
prosjekt, utforming av 
regelverk og standardiser-
ing i Husbanken.  
– Bygg21 sin viktigste rolle 
er å peke på nye muligheter 
for samhandling, effektivise-
ring og gode resultater. 
Mitt bidrag er først og 
fremst å være en stemme  
fra kommunesiden.

Gro Sandkjær Hanssen
Forsker
NIBR-HiOA  

Erfaring: PhD i statsviten-
skap. Professor II NMBU. 
Forsker NIBR-HiOA siden 
2003 innen planlegging  
og byutvikling.  
– Bygg21 sin rolle er å være 
en diskusjonsarena om 
kunnskap, kompetanse og 
bevisstgjøring om ansvar for 
byutviklingen. Mitt bidrag 
er institusjonsforståelse og 
erfaring fra evaluering av 
plan- og bygningsloven.



Det sier siviløkonom Kari Sandberg, 
leder for arbeidsgruppen som skal 
vurdere bransjens produktivitet 
og kostnadsutvikling. Til daglig 
er hun administrerende direktør 
i Entreprenørforeningen Bygg og 
Anlegg (EBA) der hun ble ansatt i 
juni 2013. Etter å ha fartet rundt på 
mange anlegg og byggeplasser i 
nesten fire år, kan hun fastslå:
 
– Det er utrolig mange dyktige  
folk der ute. Kunsten er å gjøre all  
kompetansen i bransjen til felles 
eie. Ikke bare i det aktuelle pros-
jektet, men også når de skal gå 
videre. Arbeidslag, oppdrag og 
samarbeidspartnere skifter jo.  
Selv om alle tar med seg det beste 
av det beste inn i nye settinger, så 
snakker de ikke samme språk. 

Det går mye tid til å parre beina 
– eller til å rette opp kostbare feil, 
sier Sandberg. Hun tror at Bygg21 
som et samlende bransjeinitiativ 

kan gjøre en forskjell ved å allmenn- 
gjøre de beste måtene å jobbe på. 
Selv skal hun lede arbeidsgruppen 
som skal besvare spørsmålet om 
hvilken kunnskap bransjen trenger 
for å sette felles, tydelige og reali-
serbare mål for produktivitet.
 
– Dette er et stort og krevende 
tema. Vi diskuterer produktivitet 
hele tiden, men ender opp med  
forskjellige konklusjoner fordi vi 
ikke har hatt en fullstendig metode 
for å måle produktivitet. Da er det  
vanskelig å vite hva vi skal forbedre. 
 
EBA startet i 2015 en dialog med 
mange av dem som leverer tall- 
materiale til bygg- og eiendoms- 
bransjen og fikk et gledelig svar: 
 
– Produktiviteten er de siste årene 
blitt forbedret, men varierer fortsatt 
sterkt. Det betyr at vi  har mye 
positivt å bygge på og kan starte 
en motiverende jakt på det som er 

bra, altså beste praksis, i stedet 
for å grave oss ned i feil og man-
gler, sier Sandberg som antar at 
arbeidet i gruppen blir omtrent 
som et byggeprosjekt.
 
– Alle kommer med sine erfaringer 
og oppfatninger, og er veldig 
entusiastiske. Da gjelder det å 
ta vare på energien og samtidig 
avstemme forståelsen av hva vi 
faktisk skal levere, sier Sandberg.
 
Hva er det beste ved bransjen?
– Samfunnsoppdraget og yrkes- 
stoltheten! Det er jo vi som bygger 
landet! Derfor takket jeg ikke ja 
til denne jobben bare med hodet, 
men også med hjertet!

–Det vi kan måle,

kan vi forbedre

– Produktiviteten i byggebransjen er 
atskillig bedre enn mange vil ha det til. 
Utfordringen er at den varierer sterkt 
fra bedrift til bedrift, og fra prosjekt 
til prosjekt. Det gir et stort rom for 
forbedringer. Men først må vi bli enige 
om målemetodene.

Arbeidsgruppe 2

Kunnskap om  
produktivitet og  
kostnadsutvikling

16 17s. Kari Sandberg leder arbeidsgruppen for 
produktivitet og kostnadsutvikling.



Svein Bjørberg
Ingeniør/sivilingeniør 
Multiconsult 
 
Erfaring: Rehabilitering, 
bygningsforvaltning og  
byggskader siden 1975.  
Professor ved NTNU og HiØ.
– Bygg 21 bør være en 
pådriver for Stortingsmelding 
28, 2011-2012 «Gode bygg 
for et bedre samfunn». Mitt 
viktigste bidrag vil være å 
implementere resultatene av 
Bygg21s arbeid i under-
visning og FoU-prosjekter. 

Kjell Kvarekvål
Siviløkonom
JM Norge

Erfaring: Bank, olje & gass 
og boligutvikling. Markeds- 
kommunikasjon.  
– Bygg21 kan ved å beskrive 
problemer, mål og ambisjoner 
på en tydelig måte, trekke 
i gang et bedre samarbeid 
mellom aktørene i bransjen. 
Jeg kan bidra med lang 
erfaring og industriell  
tenkning  fra utvikling av 
kvalitetsboliger til lavest 
mulig kostnader.

Hallgeir Schanche
Ingeniør/sivilingeniør
Veidekke

Erfaring: Anleggsleder, 
prosjektleder og avdeling-
sleder. Leder Veidekkes stab 
og støttefunksjoner for bygg. 
– Bygg21 har en viktig rolle 
ved å samordne og bidra til 
en mer kunnskapsbasert 
næring. Mitt viktigste bidrag 
vil være å formidle den 
kunnskap og erfaring som 
finnes, og fremme bruken av 
Bygg21s anbefalinger.

Jan Alexander Langlo
Sivilingeniør
SINTEF 

Erfaring: Prosjekt- og 
kvalitetsledelse, produksjon,. 
Forskningsleder ved SINTEF 
Teknologi og samfunn.  
– Bygg21 må «få snøballen  
til å rulle» for mer  syste- 
matiske forbedringer av 
prosessene og lønnsomhet-
en i bransjen. Jeg kan bidra 
til å sikre god kobling mellom 
praktikere og akademikere, 
og til utvikling av bra metod-
er for prestasjonsmåling.

Steinar Todsen
Samfunnsøkonom
Statistisk Sentralbyrå

Erfaring: Seniorrådgiver 
i seksjon for nasjonal-
regnskap Statistisk 
Sentralbyrå siden 1989. 
– Bygg21 sin viktigste rolle 
er å tilrettelegge for bedre 
samarbeid mellom næringen 
og myndighetene. Mitt 
bidrag er å bidra til å 
utvikle bedre målemetoder 
for produktiviteten i 
byggenæringen. 

Anders Nohre-Walldén
Sivilingeniør
NGBC

Erfaring: Salg, markedsføring 
og kommunikasjon, IBM, 
Asplan Viak og BREEAM-
NOR. Utviklingssjef NGBC. 
– Bygg21 kan dokumentere 
og synliggjøre de delene av 
verdikjeden som må utvikles 
og forenkles, og hva som 
kreves for å få dette til.  
Jeg vil gjerne være endring-
sagent for gode holdninger, 
bedre prosesser og  
nødvendige endringer. 



Det sier Katharina Bramslev i 
Grønn Byggallianse. Hun leder 
arbeidsgruppa som skal bidra til 
å utløse næringens potensial for 
bærekraft – i alle betydningene  
av ordet.
 
Bygg21 skal ifølge mandatet fra 
KMD levere anbefalinger som 
stimulerer til bygg med «verdi 
for sluttbruker og omgivelsene». 
Bramslev peker på at det er 
nettopp dette som er kjernen i 
begrepet bærekraft, med de tre 
dimensjonene sosialt, økonomisk 
og miljømessig.

Da hun som nyutdannet sivilin-
geniør i 1991 dro til København  
for å være gjesteforsker på Statens 
Byggeforskningsinstitut var  
begrepet fortsatt nytt og relativt 
ukjent. Siden er den grønne  
dimensjonen blitt mye mer 

fremtredende. Katharina Bramslev 
mener det nå er i ferd med å snu.
Myter og fordommer er ifølge 
Bramslev noen av de viktigste  
utfordringene for å få flere til å 
bygge bærekraftig. 

– Ofte tenker man at «miljø er en 
kvalitet, kvalitet koster og da koster 
miljøkvaliteter enda mer». Da ser 
man på tiltak enkeltvis, for eksem-
pel energitiltak, og regner ikke med 
at en investering et sted, gjør at du 
sparer penger et annet sted. Og ser 
man investeringene i et livsløs-
perspektiv er det ingen tvil om at 
grønne løsninger lønner seg.
 
Bramslev ser en interessant og 
positiv endring i fokus når det 
gjelder bærekraftige bygg.
 
– Det som blir mer aktuelt i Norge 
nå er at vi utvider perspektivet fra 

enkeltbygg til områder. Hvordan 
kan vi fortette byer og områder til 
steder som er gode å være i og 
spennende å reise til. Vi må finne 
formelen for et bærekraftig område, 
sier hun og nevner Barcelona som 
et mulig forbilde.

Hun bor selv i småbyen Hølen i 
Vestby kommune. Her finner hun 
mange av de samme kvalitetene 
hun mener kjennetegner sosialt 
bærekraftige samfunn, blant annet 
en god sosial miks.

– I fjor var jeg i Paris og så på 
hvordan de bygger ut såkalte  
Ecoquartiers. Der var de bevisste  
på hvordan de tilrettelegger nett- 
opp for det og ulik alderssammen-
setning. Eiendomssektoren er en 
viktig brikke i dette arbeidet. Vi 
bygger ikke bare bygg, men også 
byer og samfunn.

– Gode  

miljøtiltak er  

lønnsomme

– Hensynet til miljøet blir mindre og mindre en egen greie, noe 
som lever på siden av hverdagen vår. Det grønne skiftet blir nå sett 
i en større sammenheng — fra grønne tekniske særløsninger til 
måten vi alle må jobbe og leve på framover.

Arbeidsgruppe 3

Kvalitet og 
bærekraft

18 19s.

Katharina Bramslev, daglig leder 
Grønn Byggallianse leder arbeids-
gruppen Kvalitet og bærekraft



Morten Haveraaen
Seniorrådgiver
Statsbygg

Erfaring: NMBU,  
Jernbaneverket, Oslo  
kommune, Kommunal-  
og regionaldepartementet: 
Landskapsarkitekt og dr.sci-
ent i samfunns-planlegging.  
– Bygg21 kan være en 
katalysator for endringer  
i byggenæringen. Jeg vil  
tenke konstruktivt om  
hva statlige byggherrer  
kan bidra med for utvikling 
av næringen.

Tor Erik Danielsen
Overlege
Arbeidstilsynet

Erfaring: Doktorgrad og 
spesialist i arbeidsmedisin, 
bedriftslege, sykehuslege 
og forsker. Nå overlege i 
Arbeidstilsynet i Oslo.  
– Bygg 21 kan bidra til  
en økt bærekraft i bygge-  
og eiendomsbransjen.  
Gode bygg er bra for helsen.  
Jeg kan bidra til flerfaglige 
diskusjoner om hvilke  
valg som vil være helse- 
fremmende. 

Kristin Kongsrud
Markedsøkonom
SEB

Erfaring: Head of  
commercial real estate,  
SEB Norway. Tidligere DNB.  
– Bygg21 representerer 
et godt initiativ for å få 
til en tverrfaglig utvikling 
av bransjen. Det er fint 
at vi som er premissgivere 
på kapitalsiden får være 
med å bidra med våre 
erfaringer. Dessuten er 
det alltid noe å lære av 
slike prosjekter.

Christian Lorange
Partner, siviløkonom
Arealstatistikk

Erfaring: Utdannet i Neuchâtel 
(Sveits). Finansanalytiker. 
Partner og daglig leder i  
Arealstatistikk  AS. 
– Bygg21 skal være pådriver 
for statlig initiativ overfor 
eiendomsnæringen, og et 
samlende organ for miljø- 
tiltak, produktivitet og bære-
kraft – «Grønnere bygg».  
Mitt bidrag kan være å vise 
den økonomiske effekten  
av slike tiltak.

Tom Brinck-Mortensen
Daglig leder og partner 
Moment Eiendom AS

Erfaring: Sjøkrigsskolen, 
Master of Management BI, 
KPMG, Forsvarets overkom-
mando og Sjøforsvarets 
forsyningskommando.  
– Bygg21 kan forene de ulike 
interessentene i næringen 
og bidra til konkrete tiltak 
som gir resultater. Jeg kan 
formidle krav til kvalitet og 
funksjoner i næringsbygg 
basert på erfaringer fra  
ulike leietakere. 

Cathrine Vigander
Arkitekt, partner 
Element Arkitekter 

Erfaring: Utdannelse fra 
kunstakademiets arkitekt-
skole i København.  
Arkitektfirmaer, undervisning, 
styrearbeid, prisbelønnet  
og bokaktuell.  
– Bygg21 er en unik sjanse 
til å samle næringen på 
tvers av kompetanse for 
å tenke nytt! Jeg har stor
tro på at det er mulig å 
bygge mye rimelige og med 
høyere kvalitet enn i dag.  

Stein Solvik
Kvalitetssjef
JM Norge 

Erfaring: Sivilingeniør  
og sivilmarkedsfører.  
Jobber med utvikling av  
tekniske løsninger, verktøy  
og prosesser.  
– Bygg21 skal bidra til  
bærekraftige løsninger og 
lavere kostnader. «Det skal 
være enkelt å gjøre rett».  
Jeg prøver å se helheten  
for å unngå suboptimalise-
ring. Er en lagspiller som  
liker å gjøre andre gode.



Det sier Karsten Hjertholm, partner i  
eiendomsutviklingsselskapet Stor-Oslo  
Eiendom. Gjennom sine mer enn 30 yrkesak-
tive år har han sittet på alle sider av bordet 
i bygg- og eiendomsbransjen. Nå leder han 
Bygg21s arbeidsgruppe som skal vurdere 
hvordan det er mulig å få til bedre samspill 
og samhandling i prosjektene. 

I mandatet for arbeidsgruppen henvises det 
til en rapport fra Sintef som i 2007 gjorde en 
sammenlignende studie av 122 byggepros-
jekter. En av konklusjonene var: De minst 
effektive byggeprosjektene er dobbelt så 
dyre som de mest effektive. Dårlig ledelse  
er hovedårsaken. Andre rapporter bekrefter  
det samme bildet. 

Hjertholm er ikke overrasket og medgir at han 
har fått ansvaret for en gruppe som skal finne 
svar på det krevende spørsmålet om hvordan 
bransjen kan redusere kostnadene og oppnå 
bedre resultater gjennom økt samhandling. 

– Min erfaring er at bygg- og eiendomsbran- 
sjen har mye å gå på når det gjelder å utvikle 

samhandling basert på tillit og en felles 
oppfatning av hva som gir best resultater 
for prosjektet. Fortsatt er det altfor mange 
som bare tenker på og prioriterer sine egne 
interesser, sier Hjertholm.

Han utelukker ikke at det skyldes manglende 
kundefokus; – I alle mine år i bransjen har jeg 
fremdeles til gode å få en telefon fra en entre-
prenør som spør hvordan vi er fornøyd med 
bygget og prosessen. Slikt er en selvfølge i 
andre næringer, sier han.
 
– Kanskje kommer det også av at det er for 
lite bevissthet rundt hva som erfaringsmessig 
skaper gode prosesser og resultater. Selv  
der det er felles oppstartsmøter hvor alle 
etter beste evne forsøker å legge godviljen 
til, smuldrer ofte samarbeidet underveis fordi 
alle blir mest opptatt av hva de selv får igjen til 
slutt. Da oppstår det lett misforståelser og feil. 

– Hvis vi våger å vise hverandre tillit, vil alle 
oppnå bedre resultater, sier Hjertholm som 
ikke vil forskuttere flere mulige løsninger før 
arbeidsgruppen er i gang.

–Tillit er nøkkelen til 

bedre samhandling

– Uansett hvilke systemer eller verktøy  
vi bruker for å skape en mest mulig 
effektiv og forutsigbar byggeprosess, 
vil det være den enkeltes holdning og 
kulturelle ballast som er mest avgjøren-
de for om det blir et vellykket prosjekt.

Arbeidsgruppe 4

Samhandling i  
byggeprosjekter
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Odd-Erik Bunde
Konsernsjef 
Bunde Bygg

Erfaring: Eiendomsmegler-
studiet på BI og deretter 
eiendomsmegler. Konsern- 
sjef i BundeGruppen i 15 år.  
– Bygg21s viktigste rolle er 
å være inspirator og pådriver 
for å samle positive tiltak 
i vår bransje, og få dem ut 
så de kan brukes og skape 
endring. Mitt bidrag er  
stort engasjement og lang 
erfaring fra bransjen. 

Kjell Andre Honerud
Advokat
Føyen Torkildsen

Erfaring: Jobbet 20 år med 
bygg- og anleggsbransjen.  
– Bygg21 skal være en 
pådriver for å bringe  
bransjen fremover mot 
effektivisering, kvalitets-  
og kompetanseheving.  
Jeg kan særlig bidra med 
erfaring og kompetanse  
fra bruk av mer dynamiske  
modeller for innkjøp, kontrak-
ter og gjennomføring.

Sigmund Aslesen
Forsknings- og utviklingssjef
Veidekke Entreprenør AS

Erfaring: Hovedfag sosiologi, 
Vit.ass. BI og flere master-
grader fra universiteter i  
Oslo og London. Samfunns-
forsker i FAFO.  
– Bygg21 kan bidra til å stake 
ut kursen for en mer sam-
ordnet innsats i utviklingen 
av bransjen. Mitt bidrag 
er forskningserfaring og 
kunnskap om strategi- og 
forbedringsarbeid fra en 
stor norsk entreprenør

Arve Solheim
Sivilingeniør 
Mesterhus

Erfaring: 30 år som eksport- 
sjef, teknisk sjef, kjedeleder, 
konserndirektør Bolig og  
nå kvalitetssjef Mesterhus. 
– Bygg21s oppgave er å 
formidle kunnskap om  
«beste praksis» gjennom 
hele byggeprosessen,  
og å få bort byråkrati og  
tidstyver. Mitt bidrag er  
lang erfaring med små  
og mellomstore byggmes- 
terforretninger.

Leif Tore Hanssen
Eiendomssjef
Tromsø

Erfaring: Sivilingeniør og 
MBA. Adm.dir. Element 
Nord. Teknisk sjef, driftssjef 
UNN HF og Statsbygg Nord. 
Eiendomssjef i Norges 
Arktiske Studentsamskipnad. 
– Bygg21 kan bidra til  
å redusere friksjonen i  
bransjen ved å påvirke  
til bedre samhandling og 
gjennomføring. Mitt bidrag 
er omfattende tverrfaglig 
kompetanse.

Ragnhild Kvålshaugen
Dr Oecon strategi
Handelshøyskolen BI

Erfaring: NKI, SINTEF 
Teknologi og samfunn.  
I dag gaveprofessorat i  
effektive byggeprosesser  
ved Handelshøyskolen BI.  
– Bygg21 har en viktig rolle 
knyttet til deling av god  
praksis på tvers av aktørene,  
og kan få til et felles løft  
for nødvendig endring og  
utvikling. Mitt viktigste bidrag 
er forskningsbasert kunnskap.

Karsten Hjertholm, partner Stor-Oslo 
Eiendom, leder arbeidsgruppen 
Samhandling i byggeprosjekter



Det spør landskapsarkitekt og 
daglig leder i Snøhetta, Tonje 
Frydenlund. Hun leder arbeids-
gruppen «Industrialisering av 
byggeprosjekter». Som sjef for  
et av verdens mest anerkjente  
og toneangivende arkitektkontorer 
er hun vant til å snu enhver stein i 
jakten på inspirasjon, beste praksis 
og gode idéer. 

Da Snøhetta jobbet med Kunst- 
høgskolen i Bergen for Statsbygg, 
dro teamet på besøk til Porsche 
Consulting i Tyskland sammen 
byggherren. Formålet var å lære 
mer om hvordan de benytter seg 
av LEAN i sine prosjekter, og ta 
med seg kunnskapen til prosjektet 
i Bergen. 

Mandatet for Bygg21 er effektiv-
isering, bedre samhandling og 
kvalitet. Frydenlund mener at alle 

aktører i byggenæringen bør kunne 
tjene på å kutte kostnader, og at 
industrialisering ikke er et valg 
mellom kvalitet og pris, men at  
det faktisk er mulig å få i både 
pose og sekk.
 
– Vi må greie å ha flere tanker i 
hodet samtidig, og ikke fremstille 
det som om det bare er ett mål vi 
skal nå. Kostnadsreduksjonene 
skal ideelt sett foregå i alle ledd 
og skape mulighet for økonomisk 
profitt hos alle aktører. Og så er  
det naturligvis viktig at vi ikke 
mister fokus på andre vesentlige 
verdier som gode og fornuftige 
arbeidsvilkår, helse, miljø og 
sikkerhet, kvalitet, riktig material- 
valg og bærekraft. 

Tonje Frydenlund har arbeidet i 
Snøhetta i 16 år, de siste tre og et 
halvt årene som daglig leder for 

Oslo-kontoret. Hun er utdannet 
landskapsarkitekt, men jobber nå 
mest administrativt. Likevel er hun 
involvert i alle prosjektene som 
Snøhetta Oslo jobber med. Kolleger, 
kunder og samarbeidspartnere 
omtaler Frydenlund som en god  
og dedikert leder, selv om hun  
har mange tanker og prosjekter i  
spill samtidig.

– Hva er trikset?
– Det å være tilstede er noe du kan 
bestemme deg for. Selv om jeg 
har mye jeg skal rekke hver dag,  
er det viktig for meg alltid å se  
alle ansatte, og ta seg tid til å gå 
ordentlig inn i problemstillinger 
som krever min oppmerksomhet. 

Slik håper Tonje Frydenlund også å 
kunne være til nytte for Bygg21.

Vil finne inspirasjon 
i andre industrier

– Det viktigste for at Bygg21 skal lykkes er at vi 
klarer å ha flere tanker i hodet samtidig. Og – hva 
kan norsk byggenæring lære om industrialisering 
av bilindustrien, møbelprodusenter, oljenæringen  
eller dagligvarehandelen?

Arbeidsgruppe 5

Industrialisering 
av byggepro- 
sjekter
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Tonje Frydenlund, Managing Director 
Snøhetta, leder arbeidsgruppen Industrial- 
isering av byggeprosjekter.



 

Øystein Olav Ylvisåker
Sivilingeniør
Oslo S Utvikling AS 

Erfaring: Moderne Bygg,  
Selmer Furuholmen/Skan-
ska, Eeg Henriksen/NCC, 
Gunnar M Backe. Jobber i 
dag med utbygging av  
Bjørvika i Oslo. Ansvar  
for prosjektutvikling,  
prosjektering og produksjon.  
– Bygg21 kan ta bransjen 
til «nye høyder» gjennom 
nytenkning og kreativitet. 
Mine bidrag er lang erfaring, 
utvikling og produksjon. 

Jon Erik Lunøe
Sivilingeniør 
OBOS  

Erfaring:  Norconsult, OBOS 
Prosjekt, FN, NCC, Selvaag-
bygg m.fl. Nå daglig leder 
Ulven AS, heleid av OBOS.  
– Bygg21 kan bidra til 
økt effektivitet i bransjen 
gjennom bedre samarbeid, 
høyere produktivitet, mindre 
byråkrati og økt bærekraft. 
Jeg kan bidra med tverrfaglig 
forståelse og å bruke Ulven 
som arena for tiltak.

Anita Moum
Sjefforsker - siv.ark ph.d
SINTEF Byggforsk

Erfaring: Stipendiat NTNU, 
utbygging av flyplassen 
i München, bruk av BIM, 
forskningsleder SINTEF.  
– Bygg21 kan gi utviklingen 
av byggenæringen en  
strategisk retning mot  
mål forankret hos både 
myndigheter og i næringen. 
Samle, inkludere og mobil- 
isere aktører. Jeg kan bidra  
med erfaring fra både 
forskning og praksis. 

Jøns Sjøgren
Markedssjef
Boligprodusentenes Forening

Erfaring: Siviløkonom fra  
BI. Jobber med boligpolitikk, 
digitalisering og inter- 
nasjonal standardisering.
– Bygg21 må vise behovet 
for endring, for å nå målene 
for reduserte byggekost-
nader, kortere byggetid og 
lavere klimagassutslipp. 
Jeg vil bidra til at vi ikke 
finner opp hjulet på nytt, 
og å være bindeledd til 
boligprodusentene.

Sverre Kirkevold
Bygningsingeniør 
Block Watne 

Erfaring: Utdannet tømrer.  
– Bygg21 sin viktigste  
funksjon er å legge til  
rette for digitalisering og 
forenkling i byggebransjen.  
Jeg kan bidra med lang  
og bred erfaring fra 
boligproduksjon med 
fokus på standardisering 
og forenkling av bygge- 
prosessene.

Øyvind Skarholt
Adm.dir.., Byggevareindustri-
ens Forening

Erfaring: Luftkrigsskolen, 
tilleggsutdanning på BI  
og NHH. Logistikk, innkjøp  
og økonomi i Løvenskiold 
Vækerø/MAXBO og  
Selvaagbygg.  
– Bygg21 kan samle nærin-
gen på tvers av etablerte 
strukturer og definere felles 
utfordringer og løsninger. 
Mitt viktigste bidrag tror jeg 
vil kunne være å konkretisere 
hva vi kan gjøre av tiltak.

Anders W. Haugen
Avdelingsleder
Veidekke Entreprenør AS

Erfaring: Sivilingeniør fra 
NTNU og MBA i økonomi- 
styring fra NHH. 
– Bygg21s viktigste rolle  
er å forbedre og innovere 
prosess for plan- og prosjekt-
gjennomføring fra tomt  
til nøkkelferdig bygg. Mitt  
viktigste bidrag vil være 
Veidekkes tanker rundt  
industrialisering og innove-
ring av prosjektutvikling  
og bygging.



Arbeidsgruppe 6

Kompetanse som 
konkurransefortrinn

Det sier konserndirektør Bård 
Frydenlund i AF Gruppen. Han 
leder arbeidsgruppa «Kompetanse 
som konkurransefortrinn» og er 
diplomøkonom med Master of 
Management-grad fra BI, men  
utdanningsløpet startet med det 
han betegner som et feilskjær.

Han fullførte likevel, og det tok ikke 
lang tid før Bård Frydenlund fant 
interesse i den første jobben han 
fikk hos Statkraft Anlegg. Der var 
han med på Svartisen-utbyggingen 
i hans hjemtrakter i Nordland. 

Siden har han vært involvert i store 
prosjekter i hele landet. I 2000 
startet han i AF Gruppen. Nå som 
han skal lede Bygg21s arbeids-
gruppe som skal gjøre det enklere 

å etterspørre kompetanse i bygge-
prosjekter, reflekterer han over hva 
solid kompetanse innebærer.
 
— Jeg er opptatt av at folk utfyller 
hverandre, ikke bare faglig, men 
også som personligheter. Du kan  
ha to personer med samme fag- 
bakgrunn, en som er fryktelig god 
på å planlegge og en annen som er 
god på å gjennomføre; det perfekte 
tospannet — så lenge de respekte-
rer hverandres ulikheter og kompe-
tanse, sier Frydenlund.  
 
Samtidig ser han at det er blitt mer 
krevende å premiere kompetanse 
på en objektivt god måte. 
 
— Bransjen har blitt påvirket av 
ufaglært arbeidskraft og kunden er 

– Mest stolt når vi 

 skaper verdier som 

 et kollektiv

– Min viktigste kompetanse er sannsynligvis evnen 
til å sette sammen gode team. Det er ikke bare fag 
det er snakk om. Man må også ha personligheter 
som kan utfylle hverandre. Det er en like viktig del 
av kompetansen i et team.

24 25s.

ofte mest opptatt av pris. Hvis det 
er sånn, for å sette det på spissen, 
at en taxisjåfør fra Øst-Europa  
kan komme hit med en hammer  
og sag og bli verdsatt likt med  
en norsk fagarbeider, da er det  
noe som er feil.
 
Ordninger for å dokumentere faglig 
kompetanse og erfaring er noe av 
det gruppa skal jobbe med.  
 
Frydenlund mener myndighetene 
har gjort et smart trekk ved å 
legge mer ansvar på hovedentre-
prenørene for å hindre useriøse 
tilstander.

— Dette er et ansvar vi ikke hadde 
før. Vi må nesten drive med  
politivirksomhet noen ganger. 



Hvis vi har med oss en useriøs 
underentreprenør er det vi som er 
ansvarlige. 

Om også alle byggherrer stiller 
klare krav til seriøsitet, vil det føre 
til økt rekruttering av de rette folkene 
som er opptatt av yrkesstolthet.

Steinar Fretheim
Fagdirektør
DiBk

Erfaring: Ingeniør bygg-  
og anlegg, 25 år i operativ 
byggenæring. Prosjekt- 
ledelse og bedriftsledelse. 
Nå fagdirektør DiBK for 
kompetanse og næring.  
– Bygg21 må få næringen  
til å fremstå samlet så 
den kan enes om enkelte 
prioriterte satsingsområder. 
Mitt bidrag er bred erfaring 
fra operativ byggenæring 
og bransjeforening. 

Steinar Krogstad
Nestleder 
Fellesforbundet

Erfaring: Utdannet tømrer. 
Jernbeton, Astrup Høyer, 
Aker Entreprenør og Vei-
dekke. Tillitsvalgt fra 2011. 
– Bygg21 kan skape bred 
forståelse for at seriøsitet, 
kompetanse i alle ledd og  
et organisert arbeidsliv  
er nødvendig for å øke  
produktiviteten og redusere 
kostnadene. Vi kan sørge  
for at bygningsarbeiderne 
bidrar til dette.

Halvard Kilde
Sivilingeniør
Metier

Erfaring: Rådgiver og leder 
for prosjektorienterte virk-
somheter og forbedrings- 
programmer for større  
organisasjoner innen 
bygg- og anlegg, IKT og 
energi-sektoren. I dag CEO 
i Metier. – Det viktigste 
for Bygg21 er å bidra til en 
kulturendring når det gjelder 
kompetanse og bruk av 
kvalitetssystemer. Det kan  
og vil jeg bidra til.

Steinar Holm
Konserndirektør
GK Gruppen

Erfaring: Tekniker i 
energiteknikk og MBA. 
Lederstillinger i Johnson 
Controls, Bravida, AF Energi 
& Miljøteknikk. Nå konsern- 
direktør eksisterende bygg 
i GK. Styreleder VKE.  
– Bygg21 kan fremme 
samhandling og utfordre 
tradisjonelle grense- 
oppganger. Jeg er vant til 
å tenke helhet og å følge  
bygget «fra vugge til grav».  

Jan Myhre
Prosjektdirektør
Statsbygg

Bakgrunn: Elektriker,  
elektroingeniør, bedrifts- 
økonom og pedagog. 
Prosjektdirektør Digibygg 
i Statsbygg. 
– Bygg21 må være en  
pådriver og tilrettelegger  
for fremtidens digitale 
gjennomføringsmodeller 
i bransjen. Mitt bidrag er
over 40 år i bransjen på 
de fleste sider av bordet, 
og å forstå helheter.

Trine Dyrstad Pettersen
Teknisk sjef, Byggevare- 
industriens forening

Erfaring: Sivilingeniør og 
dr. grad fra NTH energibruk 
i bygninger. Amanuensis 
fra Høgskolen i Narvik, 
forskningssjef fra SINTEF, 
teknisk sjef i Mesterhus. 
– Bygg21 kan være en 
fasilitator for samarbeid på 
tvers av verdikjeden og en 
mer fremtidsrettet bransje. 
Jeg jobber mye med «nye» 
problemstillinger knyttet  
til materialbruk. 

Bård Frydenlund, konsern-
direktør AF Gruppen, leder 
arbeidsgruppen Kompetanse 
som konkurransefortrinn.







Sammen er vi sterke.  

Sammen setter  

vi standarden.

bygg21.no


