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«Eksempler på nye løsninger 
som resultat av innovative 
anskaffelser er utslippsfrie 

byggeplasser og dronetjenester 
til overvåking av skinnegangen»

"Innovasjon og samarbeid med 
næringslivet er ikke et mål i seg 
selv, men et virkemiddel for å 
fremme bedre måloppnåelse i 
offentlig sektor." Stortingsmelding 30

Click to add text

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Innovative anskaffelser handler både om hvordan vi gjennomfører anskaffelsesprosessen og om hva vi kjøper. Innovative anskaffelser er en måte å gjennomføre anskaffelsesprosessen på, slik at den muliggjør og/eller resulterer i innovasjon.Innovasjon definerer vi som noe nytt og nyttig som er tatt i bruk og skaper verdi.



Rollen til rådgiveren – mellom barken og 
veden? 

Byggherre: Har sine 
utalte og uutalte

forventninger,  vil ha 
levering på tid og kost

Entreprenør: Billigst, 
ukomplisert og 

raskest

Staten: Etter lover, 
regler og standarderArkitekten vil ha frie

hender til å være
kreativ

Andre aktører i 
prosjektet har sine 

egne agendaer

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Hvor er rammene for innovasjon? Det er mange krav til en prosjekterendeRådgivere jobber på bestilling og får sine føringer fra byggherre eller entreprenør. Det er sjelden vi sitter i førersetet selv. Bestillers ønsker gir føringer for vårt mulighetsrom for innovasjon i prosjektene.BAE bransjen har vært en tradisjonell og konservativ bransje. Det er ganske rigide krav til at våre leveranser er i henhold til Tek, Pbe, andre regler og normer, standarder osv. Sidemannskontroll og sluttkontroll dokumenterer alle lover, inkludert fysikkens, er ivaretatt. Preaksepterte løsninger er ofte bestilt og foretrukket. Vi står ansvarlige for sikkerheten overfor myndighetene gjennom vår ansvarsrett iht pbl, og ift vår ansvarsforsikring. Det krever høy kompetanse for å vite hvor langt strikken kan strekkes men fremdeles være innafor krav og regler. Når det er sagt vil jeg påstå at det som virkelig skiller en dyktig rådgiver fra en ‘standard’ leveranse rådgiver, er den som evner å komme med gode råd som vil heve kvaliteten og bærekraften i prosjektet, og som har kompetanse til å si noe om effekten av ulike valg, hva blir konsekvens av ulike konsept? Kunden ønsker gjerne et kostnadsestimat med to streker under svaret – dette er det ofte umulig å gi.



Motstridene interesser i prosjektet

De ulike interessentene i 
prosjektets egen-
interesser, rigide 

gjennomføringsmodeller

Samspill
Utforske

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
rådgivende ingeniører har ofte brukt 20+ år på å bruke den samme forretningsmodellen og gjennomføringsmodellen på de samme prosjektene om og om igjen med lite behov for å ta i bruk noe radikalt nytt. Tross alt har fysikkens lover som definerer verden til ingeniører ikke endret seg (mye) siden tidenes morgen.



Forretningsmodell og risiko

Hvilken forretningsmodell fungerer for innovasjon, testing og 
utvikling i prosjekt?

Innovasjon er en risikosport med høy sannsynlighet for å feile. Hvem 
eier risikoen  - hvordan kan den fordeles rettferdig?

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Timeprismodellen er ikke optimal for innovasjon og utvikling – hvordan skal vi sette en pris på tanker som ikke er tenkt, på testing av ulike hypoteser, utvikling av prototyper?Kundenes ønske om utvikling og innovasjon kan ofte være høy, men betalingsvilligheten er ofte lav. Ofte er innovasjon preget av ulike løsninger som testes parallelt for å finne den optimale løsningen – hva tenker dere om timelister der det står: Testet en løsning i 16 timer, men forkastet den da den ikke virket etter hensikten…….



Når fungerer det i prosjekt?

«Myndigheter har en viktig rolle for at samarbeid i byggeprosjekter skal gjentas. 
Det er bra med både konkurranse og samarbeid, men kanskje gås det vel langt i 
retning av konkurranse i BA-næringen. 
Både anskaffelsesregler og kultur ser ut til å helle mot at partnerskifter 
foretrekkes når nye prosjekter starter opp med noen hederlige unntak. Dette kan 
være en forklaring på den lave innovasjonsgraden i BA-næringen»
Ragnhild Kvålshaugen, Anna R.S. Swärd og Petrine Djupvik-Flaa

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
«Gjentakende samarbeid mellom prosjekterende og entreprenører særlig med de samme personene, er ikke spesielt vanlig i bygg- og anleggsnæringen (BA). Mye av dette henger sammen med gjennomføringsmodeller og konkurransereguleringer som motvirker mulighetene for å gjenta samarbeid. Det hindrer læring, utvikling og innovasjon i BA-næringen.»Relasjonskompetanse er ofte nevnt – men selv om kompetansen er tilstede blir samarbeidet som regel best når det er en høy grad av tillit mellom partene. Det kommer som regel som en effekt av at man kjenner hverandre og føler seg trygg på leveransedyktigheten til alle partene i prosjektet.



multiconsult.no

Rådgivernes nye perspektiv



multiconsult.no

Noen praktiske eksempler



Tanberghøgda boligutvikling
› Fossen Utvikling AS
› 600 boliger i ny bydel i 

Hønefoss
› Energikonseptutredning og 

CEEQUAL sertifisering

Innovasjonen:
› Energiløsningene etableres før

utbygging av boligene
› Bakkemontert solkraft
› Lokalt batteri
› Lokal (permanent) nettstasjon
› Ladeinfrastruktur 
› Lokal varmeløsning

à Utslippsfri anleggsplass

Energisystemet

1 MW/MWh500 kWp

800 kVA Hurtig- og smartlading
150-300 kW

600 boliger
(passivhus)

1 MW 
lokal varme

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Fra COWI kommer det et prosjekt om energisystemer for fleksibel fornybar forsyning av et boligfeltprosjekt på Hønefoss (Tanberghøgda)Innovasjonselementene er:Etablere solpark tidlig for å forsyne byggeplass og dermed muliggjøre nullutslipp byggeplassEtablere batteri/lagringsløsning som muliggjør kobling mot fleksibilitetsmarked



multiconsult.no

Innovative prosjekter | Kortreist energi på REMA 
Distribunal Vagle
• https://youtu.be/oYYpQ8FaeZU

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Her ser dere et eksempel på hvordan energirådgivere i Multiconsult har hjulpet en kunde med benytte fornybar energi på en ny og effektiv måte. Resultatet er Resultatet er kortreist energi som er høstet miljøvennlig, lagret effektivt og brukt smart.

https://youtu.be/oYYpQ8FaeZU


Prosjekt:

Prosjektbeskrivelse:

STED:

ÅR:

OPPDRAGSGIVER:

OMFANG/FASE:

PROSJEKTANSVARLIG:

ULVEN-UTBYGGINGEN

Oslo

2017 - Pågår

OBOS – Team Veidekke DA

Alle faser, utvikling til byggeplassoppfølging

Eivind Henjum Sinding-Larsen (esl@olavolsen.no)

I samarbeid med Veidekke Entreprenør, LPO Arkitekter, Landskaperiet, Stema Rådgivning, Erichsen & Horgen og Bravida, ble Dr.techn.Olav Olsen trukket ut som 
vinnere av konkurransen om utbyggingen av Ulven. Dette er et av OBOS sine største utbyggingsprosjekt noensinne. Planområdet Ulven, er gjennom planvedtak i 
2015 regulert til kombinert nærings- og boligformål, mens eksisterende bebyggelse i dag i hovedsak består av kontor, lager og logistikk. På det 280 mål store 
området planlegger OBOS å bygge ut 3.000 boliger og 200.000 kvadratmeter næringsarealer i løpet av de neste 20 årene.

Gjennom å danne et felles selskap, Team Veidekke DA, har gruppen etablert en samspillsmodell for byggingen av Ulven. Utvikling, prosjektering og utførelse 
gjennomføres med høy grad av samlokalisering og kollektive beslutningsprosesser. Overskuddet fra totalentreprisen fordeles ut fra den enkelte deltakers eierandel.



Hva byggherrer med ambisjoner om å ta i bruk 
nye løsninger i sine byggeprosjekter kan gjøre

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Rådgiver har uansett en lojalitet til oppdragsgiver og bestillingen. Skal du ha det billig, så får du det. Skal du ha noe spenstig og nytt, så får du det. Så man får det man betaler for, og et viktig utgangspunkt/mulighetsrom vil alltid være hvilke evalueringskriterier man setter i konkurransen.  Innovasjonskompetanse er også noe som kan måles i en anskaffelse – og verdi- og prestasjonsbasert innkjøpsmetodikk vil kunne sikre at du får den mest innovative leverandøren.Kjøre mer innovative prosesser, ved å fokusere på hvilke behov som skal dekkes og utfordringer som skal løses, enn detaljbestillinger.Byggherre er en nøkkel for å skape rammebetingelser for innovasjon i prosjektet.Arkitekt lager et romprogram og skisser. Rådgiver lager et forprosjekt som grunnlag for totalentreprise. Deretter kommer totalentreprenør inn i bildet og bestiller minimumsprosjektering splittet opp på ulike fag, gjerne med under-totalentrepriser på tekniske anlegg. Hvor er handlingsrommet for innovasjon? Nye veier som oppfordrer til innovasjon i sine anskaffelser, det stimulerer oss allerede fra tilbudsfasen, og legitimerer en ekstra innsats Innovasjonskonkurranser ser vi i økende grad, jeg oppfatter at det innebærer store investeringer for rådgiver, og derfor en terskel som ikke alle kan/vil gå over. «forbildeprosjektene», f.eks. de fleste Breeam outstanding prosjektene, og noen av de «ekte samspill»-prosjektene, der bh, entr, rådgiver, arkitekt samarbeider tett fra dag 1 med klare og krevende prosjektmål, og ressurser til å utforske nye løsninger. Da blir det sving på sakene!Sist, men ikke minst, våg å være modige og finn gode partnere dere har tillit til
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