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Forord 
En god start er halve jobben, - likevel tar vi oss ikke alltid tid til å sørge for en grundig og riktig 

oppstartsprosess. I denne veiledningen går vi gjennom noen grunnleggende råd for planlegging 

og gjennomføring av oppstartsmøter og oppstartsprosesser i prosjekter. Veilederen er utarbeidet 

i regi av Prosjekt Norge prosjektet SpeedUp, av ÅF Reinertsen og SINTEF.  

 

Vi vil rette en stor takk til partnerne i SpeedUp prosjektet: Oslo Kommune, Bundebygg, OPAK, 

Statsbygg og ÅF Reinertsen. Gjennom å dele erfaringer fra sine egne oppstartsprosesser, samt 

råd til gode oppstartsmøter, har veilederen fått konkrete case og ulike eksempler som kan være 

interessante og inspirerende for leserne. 
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1. Introduksjon- hvorfor raskere gjennomføring 
Et prosjekts vellykkethet vurderes ofte ut fra tid, kostnad og kvalitet. Kostnader på prosjektet 

og kvalitet på produktet tillegges stor vekt, mens tid ofte ikke vies tilsvarende oppmerksomhet. 

Starten på et prosjekt kan være avgjørende for både gjennomføringen og leveransene i et 

byggeprosjekt, og i flere sammenhenger har det vist seg at oppstartsmøtet er kritisk for «å 

komme riktig ut fra hoppkanten». 

I SpeedUp er hovedfokus på mulighetene for å redusere tiden på den totale gjennomføringstiden 

i komplekse bygg- og anleggsprosjekter. I tillegg til å dokumentere effekter, kan det være en 

del å hente på å utveksle kunnskap og erfaringer mellom ulike prosjekter og fra ett prosjekt til 

det neste.  

Denne veilederen gir noen råd og tips til hvordan man kan planlegge og gjennomføre gode 

oppstartsprosesser. Både råd og eksempler i denne veilederen er i hovedsak hentet fra en 

workshop med bedrifter som deltar i SpeedUp prosjektet, hvor de delte sine ulike 

oppstartsmøter og oppstartsprosesser.  I tillegg er noen eksempler basert på observasjoner og 

evaluering av konkrete byggeprosjekt. 

1.1 Formål med veilederen 
Formålet med veilederen er å gi innspill til hvordan oppstartsprosessen kan bidra til reduksjon 

av tiden på et prosjekt. Dette inkluderer nyttige råd og tips som kan benyttes som innspill og 

inspirasjon til refleksjon over egen praksis. 

1.2 Struktur 
Først vil vi gi en generell introduksjon til byggeprosessen og hvordan den deles inn i faser og 

steg.  Hensikten er å plassere oppstartsprosessene inn i større byggeprosjekter. Dette inkluderer 

også en kort beskrivelse av hvordan prosjektoppstart omtales i faglitteraturen. 

I neste kapittel, som kan ses som et hovedkapittel, presenteres generelle råd og punkter som bør 

vurderes i planleggingen av oppstarten i ethvert prosjekt.  

Det avsluttende kapittelet presenterer konkrete eksempler fra deltakende bedrifter i SpeedUp, 

som viser hvordan god praksis kan utformes. Eksemplene er hentet inn gjennom workshop i 

april 2016. Under hvert eksempler er det ført opp konkrete råd og tips kan gi innspill til din 

egen praksis.  
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2. Byggeprosessen 
Byggeprosessen er ofte framstilt som faser, et eksempel er vist i Figur 1. 

 

Figur 1. Generisk fasemodell for prosjekter 

I en ny modell kalt Neste Steg er begrepet fase byttet ut med steg. Hensikten med Neste Steg 

er å utvikle en felles referanse for steginndeling av byggeprosjekter, og slik skape et effektivt, 

felles språk for bransjen (Neste Steg, Bygg211). 

Modellen er et rammeverk som beskriver byggeprosessen over tid, i åtte steg fra start til 

avvikling (se Tabell 1). Stegmodellen er dermed mer detaljert enn fasemodellen som kun har 

fem faser. Det som særlig skiller de to modellene er at stegmodellen gir et mer presist bilde av 

byggeprosjekter, noe som også gjenspeiles navnene på stegene. 

Tabell 1. Neste Steg med åtte steg.  

STEG 

 

1. Behov 

Avklare om ide er ønskelig å forfølge, eller problemer bør avklares og utredes 

 

2. Konseptutvikling 

Analysere muligheter og alternativer for beste løsning. Bestemme om man vil gå 

videre med prosjekter (basert på anslag av omfang, pris og kvalitet). 

 

3. Konseptbearbeiding 

Detaljere valgte alternativ og kontrollere at valgte løsninger kan gjennomføres. 

Modeller og skisser lages. I samspillsentreprise brukes dette steget til at partene kan 

utvikle prosjektet i fellesskap. 

 

4. Detaljprosjektering 

Rådgiverne og/eller leverandørene utvikler en detaljert plan for gjennomføring og 

underlag for produksjon. Planen må trolig justeres slik at de stemmer med 

entreprenørens valg av utstyr ol. 

 

5. Produksjon 

Bygging; leveransen gjennomføres i henhold til nedsatte planer. FDV-

dokumentasjon utarbeides og overleveres partene i neste steg. 

  

                                                 
1 Bygg21. Hva er neste steg? (http://www.bygg21.no/no/artikler/bransjesamspillet/over-2000-

tok-kurs-i-fasenormen-neste-steg/). 

 

Identifisering Definering
Gjennom-

føring
Drift og 

vedlikehold
Avvikling

http://www.bygg21.no/no/artikler/bransjesamspillet/over-2000-tok-kurs-i-fasenormen-neste-steg/
http://www.bygg21.no/no/artikler/bransjesamspillet/over-2000-tok-kurs-i-fasenormen-neste-steg/
http://www.bygg21.no/no/artikler/bransjesamspillet/over-2000-tok-kurs-i-fasenormen-neste-steg/
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6. Overlevering 

Bygget overleveres og tas i bruk. Brukere får overlevert FDV-dokumentasjon, og 

læres opp i bruk slik at bygget forvaltes på rett måte. 

 

7. Bruk 

Bygget brukes; det forvaltes og driftes. Vedlikehold og utskiftning av teknisk utstyr 

regnes også som en del av dette steget. 

 

8. Avvikling 

Bygget har gått ut på dato, eller er ikke lenger del av eierens fremdriftsplan. Eieren 

ser nå ingen mulighet for alternativ bruk og ønsker ikke å investere mer i bygget. Det 

rives eller selges. 

 

Mellom hvert steg må viktige beslutninger tas, og korrekt informasjon overleveres til neste steg 

i byggeprosessen. Dette betyr at man i hvert steg har en oppstart, også når det er et stykke ut i 

prosjektet. Et prosjekt kan dermed både ha en oppstartsprosess for starten av hele prosjektet, i 

tillegg til en oppstart for hvert steg.  

Eksemplene i denne veiledningen gir illustrasjoner til stegene to og fem. Grunnen til dette er at 

dette er illustrasjoner som bedriftene i SpeedUp har bidratt med.  

2.1 Oppstartsprosess og framdriftsstyring 
Begrepet prosjektoppstart er ikke entydig definert i faglitteraturen, men Johansen og Torp 

(2015)2 har valgt følgende definisjon:  

"Prosjektoppstart er en prosess som starter med at prosjektleder blir rekruttert, og 

ender i et styringsdokument, samt forankring av dette i prosjektteamet." 

Dette er en definisjon som særlig viser til oppstarten av et helt prosjekt. Oppstartsprosessen 

handler mye om å overbringe rett informasjon og etablere felles forståelse for oppgaven i 

prosjektteamet. I tillegg er planlegging og styring av fremdrift i prosjektet sentralt. I overgangen 

fra et steg til et annet, vil de samme temaene være relevante. Å ha en form for oppstartsprosess 

på hver steg, er derfor nyttig. Varighet, innhold og fokusområder vil selvsagt variere mellom 

en oppstart av et helt prosjekt, og oppstarten av et nytt steg.  

I alle oppstarter er altså fremdriftsstyring en viktig del. Formålet for fremdriftsstyring av 

prosjekter er først å få laget en tidsplan for prosjektet, for deretter å følge opp fremdriften for 

alle aktiviteter etter hvert som prosjektet skrider frem. SpeedUp-prosjektet har etablert en 

Verktøykasse for fremdriftsstyring, som viser hovedaktivitetene i fremdriftsstyring, samt ulike 

verktøy og metoder som er relevante i de ulike aktivitetene. Dette er verktøy og metoder som 

også kan være relevante å ta inn i oppstartsprosessen.  

Figur 2 er hentet fra SpeedUps verkstøykasse for Fremdriftsstyring og viser de ulike 

hovedaktiviteter som er inkludert i et prosjekts fremdriftsstyring. Figuren er en klikkbar 

                                                 
2 Johansen & Torp (2015). Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Prosjekt Norge – Skriftserie 

Nr. 2-2015 

 

http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=830
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navigator for fremdriftsstyring. Forklaring på fargekoder: Rød: Kjerneprosesser Blå: Relaterte 

prosesser. 

 

Figur 2 Hovedaktiviteter i framdriftsstyring (SpeedUp) 

Vi går ikke videre inn på aktiviteter, metoder eller verktøy i "Verktøy for fremdriftsstyring" i 

denne veilederen, men anbefaler å bruke verktøyet inn i planleggingen av egne 

oppstartsprosesser3. 

 

  

                                                 
3 SpeedUp Verktøykasse for Framdriftsstyring.  

 

http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=830
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3. Å planlegge en oppstartsprosess 
I dette kapitlet presenteres generelle råd og punkter som bør vurderes i planleggingen av 

prosjektoppstart.  I prinsippet er dette relevante vurderinger som kan gjøres ved oppstart alle 

møter eller prosesser4. Med andre ord representerer dette fellestrekk eller generelle kjennetegn 

ved "beste praksis".  Planlegging av oppstartsprosess og oppstartsmøte er en naturlig del av den 

overordnete prosjektplanleggingen. I SpeedUps Verktøykasse for Framdriftsplanlegging, 

finner du flere metoder og tips som kan være nyttige for planleggingen. 

Et av de viktigste spørsmålene i planleggingsfasen, er hva formålet med møtet er; «Hva skal 

resultatet av dette møtet være?». Svaret på dette spørsmålet vil gi deg en pekepinn på hva slags 

møte som skal arrangeres, og i tillegg gi styring for hva slags aktivitet møtet skal ha. Alt du gjør 

videre av planlegging, skal støtte opp under svaret på dette spørsmålet. Sammenhengen mellom 

mål (hvorfor), innhold (hva), deltakere (hvem) og gjennomføring (hvordan og hvor) kan dermed 

vises som i figuren nedenfor. I tillegg til disse kjernespørsmålene vil vi også si litt om «hvor», 

samt om forberedelser og innkalling, evaluering og etterarbeid. 

 

Figur 3 Kjernespørsmål 

3.1 Hvorfor 
Det er ikke alltid vi er like bevisste på hvilken jobb møtet skal gjøre for oss. Da kan det være 

vanskelig å velge riktig form på møtet, slik at det blir effektivt. Dersom hensikten med møtet 

er å informere, vil dette møtet ha en annen form enn for eksempel om formålet er å ha en 

meningsutveksling og idémyldring.  

Ofte er det oppgavemålet, altså hva som skal gjøres eller produseres i møtet og møteserien, som 

får mest oppmerksomhet. Det er dermed ofte nyttig å få presisert hva som er den mest kritiske 

målsettingen. Er dette oppstarten av et stort prosjekt, med mange deltakere og kompleks 

dokumentasjon som man ønsker å komme gjennom? I så fall vil det være en ide å ha en 

møteserie, heller enn et ekstra langt møte. Er det aller viktigste å få deltakerne til å bli et godt 

team, kan det være et godt valg å gjennomføre en egen bli-kjent-samling først, og senere møtes 

for å diskutere mer inngående om prosjektet. Alt dette må man vurdere opp mot hva slags 

prosjekt dette er. Målet vil styre både innhold og form, og det er derfor verdt å bruke tid på å 

konkretisere klare og entydige mål for møtet. 

 

 

 

                                                 
4 Solem, A. & Hermundsgård, M. (2015). Fasilitering. Gyldendal Akademisk.  

 

http://www.prosjektnorge.no/index.php?pageId=958
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Mål for et oppstartsmøte kan være: 

 At alle deltakere vet hva som skal skje videre fremover. Hvilke aktiviteter de selv har 

ansvar for og når de skal bistå andre. 

 Å ferdigstille dokumenter som er nødvendig for framdriften av prosjektet 

 Prosjektdeltakerne skal bli bedre kjent, og de skal etablere spilleregler for samarbeidet 

(fra bedriftseksempel 3) 

 Etablere en felles forankring om målet med prosjektet hos alle deltakere, samt gi god 

kunnskap om prosjektet (fra bedriftseksempel 1) 

 Deltakerne skal etablere felles mål for prosjektet, og de skal få tilstrekkelig tid til å 

diskutere strategier og angrepsmåter grundig (fra bedriftseksempel 4) 

I tillegg til å konkretisere hensikt med møtet, kan det være lurt å ha på plass hvilket mandat du 

har. Er dette noe som er forankret i rutineverk og styringssystem, eller er dette mer en del av en 

praksis? Dette har innvirkning på videre planlegging. Kanskje ligger det retningslinjer og maler 

for gjennomføringen, som gjør at det er tydelig hvem som «eier» gjennomføringen av 

oppstartsprosessen?  

For å få travle personer til å prioritere deltakelse, enten som deltaker eller som innleder, kan det 

være et lodd på vektskåla at oppstartsprosessen er nedfelt i arbeidsprosesser, eller gis fokus fra 

ledernivå. Dette vil også kunne ha innvirkning på hvem som også skal planlegge og lede 

gjennomføringen av møtet eller prosessen. Det kan også være hensiktsmessig å dele opp møtet 

eller prosessen slik at alle deltar på innhold som er viktig for mange, eventuelt 

porteføljeovergripende problemstillinger, men at prosjektspesifikke avklaringer gjøres i mindre 

møter eller deler av et møte slik at ikke alle behøver å være med på «alt». 

Prosjektmål - suksessfaktorer 

Mange benytter en eller annen form for oppstartsmøte som en del av prosjektoppstarten. Ettersom 

møtet er knyttet til avklaring av prosjektets mål, vil innholdet ofte omfatte utvikling og forankring 

av mål.  

Suksessfaktorer knyttet til prosjektmål er blant annet: 

 Felles forankring av mål hos de som skal produsere og de som skal godkjenne 

 Klare, entydige, tidsrelaterte og målbare mål 
 Prosjektgruppen må forstå målene og være motivert for å oppnå dem 
 Deltakernes forventningene til oppstartsprosessen er i overensstemmelse med de 

definerte målene 

Nedenfor introduserer vi «Prosjekt Start Bygging», som et eksempelprosjekt. Dette vil dukke 

opp som illustrasjon gjennom hele kapittelet, og vise hvilke valg som kan tas i en konkret 

oppstartsprosess. Her viser eksempelet hva «Prosjekt Start Bygging» har satt som mål for sitt 

oppstartsmøte. 

Prosjekt Start Bygging: Mål for oppstartsmøte 

Sikre utgangspunktet for en koordinert og smidig gjennomføring av prosjektet. Det vil si at 

alle skal kjenne sin rolle og sitt ansvarsområde, samt ha en felles forståelse av 

framdriftsplanen. 
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3.2 Hva 
Det punktet man gjerne har mange tanker om, er hva som skal med og hva møtet skal dreie seg 

om. Her er det fort gjort at man ønsker å favne veldig mange tema, fordi det er mye som er 

viktig. Men her er det viktig at man klarer å prioritere og avgrense. Gjennom å identifisere 

hvilke av temaene som støtter opp om formålet du har satt for møtet, bidrar du også til at de 

viktigste temaene ikke drukner i en mengde, men vises som sentrale. 

En annen faktor som klart styrer innholdet er tiden til rådighet. Et viktig spørsmål er om det er 

satt av nok tid og riktige ressurser for å komme i mål. I svært mange tilfeller settes det av for 

kort tid i forhold innholdet man ønsker å dekke. Dette vil gi dårlig utbytte for deltakerne. En 

oppstartsprosess er viktig for å sikre at alle har samme (og nødvendig) informasjon for å starte 

på selve gjennomføringen. Det er bedre å ha færre og prioriterte tema på agendaen, enn å ha 

med alt som er kjekt å vite.  

Fokus på riktig tidsbruk til hvert punkt er vesentlig, i tillegg til hvilken rekkefølge ting 

presenteres i. Her kan et vesentlig bidrag til å få et vellykket og nyttig møte, være å sette av 

tilstrekkelig tid til spørsmål og avklaringer etter hvert innlegg. 

Hvilke temaer som en selv mener er vesentlig, trenger ikke være i overenstemmelse med 

deltakernes forventninger. Kanskje er det tema som deltakerne har bruk for, for å gjøre sin jobb 

på best mulig måte, som du ikke har tenkt på som sentrale. Eller det kan være tilfelle at 

deltakerne ikke ser det store bildet, og ikke ser hvorfor de temaene du setter opp er viktige. 

Uansett vil det være lurt å vite litt om hva deltakerne forventer skal tas opp, fordi dette også har 

betydning for utbyttet deltakerne får. Dersom en deltaker venter på noe som ikke kommer, kan 

det gjøre at en ikke får helt med seg hvorfor de andre temaene var vesentlige. Derfor er det lurt 

å informere tidlig om hva som er målet for møtet, og gjerne åpne opp for at deltakere kan melde 

inn hva de mener vil være vesentlig.  

Innhold – generelle vurderinger 

Innhold i et møte er selvsagt avhengig av prosjektet, men også hvilket steg man er i. Noen 

spørsmål er generelle og kan være relevante for hvert steg i byggeprosessen: 

 Hva er bakgrunnen for dette steget?  

 Hva finnes av styrende dokumentasjon? (Kontrakt, HMS, kost, innkjøp) 

 Hvilke styringsrammer finnes? (Eventuelt mandat må være klart før oppstartsmøtet) 

Fremdriftsplaner – Hvor godt er de beskrevet og hvilken forankring har de? 

 Bør erfaringer fra andre prosjekter framskaffes? 

Avhengig av prosjekttype, omfang og behov i organisasjonen, må man planlegge sine 

oppstartsmøter slik at de passer til de målene man har satt seg. Mål vil være styrende for både 

innhold og form på møtene.  

Nedenfor presenterer vi en agenda for et oppstartsmøte for eksempelprosjektet Prosjekt Start 

Bygging. Dette er ment som en illustrasjon og er et tenkt eksempel. Det betyr at en agenda for 

en virkelig oppstartsprosess kan omfatte flere eller færre punkter enn det som er med i denne 

illustrasjonen (se for eksempel bedriftseksemplene bakerst i denne veilederen). 

Innhold kan variere avhengig av hva som er relevant å belyse på dette tidspunktet i et prosjekt, 

samt hva som er nødvendig for deltakerne å ha innsikt i.  
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Tabell 2: Innhold i oppstartsamling 

Prosjekt Start Bygging: Innhold i oppstartsamling over to dager 

Tid Tema 

Dag 1 Velkommen 
Bakgrunn og formål med prosjektet 

HMS og praktisk informasjon 
Mål for møtet  

Deltakernes forventninger 
Mål med møtet 

Status i prosjektet (tid og kost) 

Prosjektgrunnlaget 

Interessentanalyse 

Dag 2 Utvikling av hovedmål og delmål for byggeprosjektet 

Utvikling av grovplan for gjennomføring 

Avgrensninger og utsjekk av konsensus av prosessen 

Evaluering av samlingen 
 
Veien videre 
 

3.3 Hvem 
Hvem skal delta, hvem skal holde innlegg eller presentasjoner og hvem skal lede møtet? Når 

det gjelder deltakere, er det naturlig å involvere sentrale prosjektdeltakere. Men det kan være 

nyttig å involvere til bredere deltakelse på enkelte tema. Kanskje oppdragsgiver bør være 

representert, om ikke annet så på deler av programmet? Eller kanskje det kan være nyttig å 

involvere samarbeidspartnere eller brukere? Dette handler igjen om hva som er formålet med 

møtet, og hvilke tema man ønsker å ta opp. Dersom man velger å utelukke noen grupper, for 

eksempel at man kun har med deltakere ned til et visst ledernivå, for eksempel formannsnivå, 

er det viktig å bestemme hvordan informasjonen skal videreføres ut i hele organisasjonen i 

etterkant.  

For å gi støtte og tyngde på prosjektoppstarten, vil det være viktig med involvering fra ledernivå 

på selve møtet. Dette vil signalisere at dette har prioritet fra toppen i organisasjonen.  Om det 

er vanskelig å få ledere til å prioritere deltakelse, kan én måte å løse dette på være at de deltar 

på deler av møtet. 

3.3.1  Hvem leder møtet? 

I større prosjekter og organisasjoner, hender det at det er en egen møteleder til denne typen 

møter. Det vil si at det er en person som har rollen som møte- eller prosessleder, som kjenner 

prosessen godt og som holder tråden. Dette kan være en fordel, dersom prosjektleder, som 

kanskje ellers ville være den som leder møtet, er svært travel, eller at prosjektleder også har 

bruk for å være deltaker, og følge med på hva som skjer. Dersom man velger å bruke en egen 

møte- eller prosessleder, er det viktig å ha en avklaring mellom denne rollen og 
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prosjektlederrollen. Dette for å tydeliggjøre ansvar og eierskap seg i mellom, og overfor 

deltakerne. 

3.3.2  Hvem deltar?  

For å få til gode, effektive og nyttige prosesser er det av stor betydning å sikre at de viktigste 

og riktige ressursene er med. Dette gjelder både innledere og deltakere. 

Dersom oppstarten krever mange deltakere, så kan gruppen splittes opp i deler av samlingen. 

Dette gjelder både for innhold og gruppeoppgaver. Noe informasjon kan alle ha nytte av, men 

alle har kanskje ikke behov for all informasjon. Vurder derfor om alle skal delta på hele 

samlingen, hvem skal delta i hvilke møter i oppstarten av prosjektet, og om det er 

hensiktsmessig at deler av programmet har parallelle sesjoner med ulikt innhold (tilpasset 

deltakernes behov).  

Mulige deltakere: 

 Kjernegruppe 

 Ledelse 

 Oppdragsgiver/byggherre 

 Samarbeidspartnere, underleverandører 

 Representanter fra neste steg 

 Andre interessenter 

Roller og ansvar bør avklares for hele samlingen og for hvert av temaene i programmet. For 

Prosjekt Start Bygging, har vi satt opp et forslag til ansvarsfordeling i tabellen nedenfor: 

Tabell 3: Ansvarsfordeling 

Prosjekt Start Bygging: Ansvarsfordeling  

Tema Ansvarlig 

Velkommen 

 

Bakgrunn og formål med prosjektet: Vurder og avklar om prosjekteier 
eller prosjektleder bør starte og avslutte dagen.  
 
HMS og praktisk informasjon: Prosjektleder eller den som er ansvarlig 
for lokalene kan gå gjennom dette. Punktet bør være fast på alle møter.  
 

Deltakernes forventninger: Prosjektleder kan lede denne 
gjennomgangen. Dersom det kan være tvil om roller og ansvar i 
prosjektet vil det være hensiktsmessig med en presentasjon av 
deltakere (rolle og organisasjon) samtidig med at de forteller om egne 
forventninger til samlingen. 

Mål for møtet  

 

Mål med møtet: Her er det naturlig at prosjektleder på forhånd har 

definert klare, entydige om målbare mål for samlingen, og presenterer 
disse i starten av møtet.  

Her kan det også være hensiktsmessig å involvere representanter fra 
ledelsen.  

Status i prosjektet 

(tid og kost): 
Prosjektleder vil som oftest være den som presenterer dette. 

Prosjektgrunnlaget:  Her er det naturlig at de som har utarbeidet dette også har ansvar for 

å legge dette fram. 
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Prosjekt Start Bygging: Ansvarsfordeling  

Tema Ansvarlig 

Interessentanalyser:  Her er det naturlig at de som har utarbeidet dette også har ansvar for 

å legge dette fram. 

Utvikling av 

hovedmål og delmål 
for byggeprosjektet:  

 

Forankring av og forståelse av målene i prosjektet er avgjørende for 

både gjennomføring og resultat. Prosjektdeltakerne vil ha hovedansvar 

for å utvikle innhold. Imidlertid kan det være hensiktsmessig med 

prosessledere for hver gruppe, som klargjør oppgavene, passer tiden 

og at alle deltakere bidrar. 

Utvikling av grovplan 
for gjennomføring:  

Prosjektdeltakere har hovedansvar for innhold, eventuelt med bidrag 

av prosessleder. 

Avgrensninger og 
utsjekk av konsensus 
av prosessen:  

Prosjektleder har hovedansvar. 

Evaluering av 

samlingen:  
Dersom man har en prosessleder, kan det være greit at denne har 

ansvar for dette sammen med prosjektleder. 

Veien videre Prosjekteier eller prosjektleder avklarer hva som skjer etter samlingen, 

og hvordan (av hvem og når) eventuelle avklaringer skal gjøres. 

3.4 Hvordan 
Når formål, tema og deltakere er på plass, er det også viktig å tenke på hvordan møtet skal 

gjennomføres, og hvordan kan man få formidlet det man ønsker på en hensiktsmessig måte. Er 

dette et møte hvor man kun skal orientere, eller er det også et involverende møte? 

Temaene og tidsrammene forteller noe om ambisjonene for samlingen som en helhet. For 

eksempel vil tidsbruk for temaene kunne variere ut fra hvor sentralt det er. Om for eksempel 

temaet "å bli kjent" er et hovedmål, så kan dette styre alle andre aktiviteter. Men er dette et 

delmål, kan tidsbruken til dette være så lite som 10 minutter i starten av møtet. 

Start gjerne møtet med en påminnelse om hva målet er, og avstemme deltakernes forventninger. 

Hensikten er å avklare hvilket møte dette er, og hvilke saker som skal tas opp, for å unngå 

frustrasjon hos deltakerne. Er det sprik mellom forventningene og oppsatte mål, er det 

hensiktsmessig å avklare om man skal (a) justerer innholdet i samlingen, (b) prøver å gi rom 

for dette i løpet av de to dagene, eller (c) sakene noteres og behandles på et senere tidspunkt. 

3.4.1 Ulike måter å legge til rette for refleksjon 
En hovedregel er uansett at innholdet som presenteres må være spisset mot det konkrete 

prosjektet, slik at det blir relevant og interessant for tilhørerne og man ikke faller for fristelsen 

og bedriver generell oppdragelse i oppstartsmøtet. En annen tommelfingerregel er å variere 

mellom lytting og aktiv deltakelse. Det gjør det enklere for deltakerne å følge med over lengre 

tid. Det må altså være rom for dialog, og ikke kun formidling. 
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En enkel strategi er å legge inn god tid til spørsmål og dialog mellom presentasjonene, men 

dersom det er ting man ønsker at deltakerne skal ha ekstra god kjennskap til, kan det være lurt 

å la de få jobbe med temaet, og ikke kun lytte til en presentasjon.   

Det er mange måter man kan legge til rette for arbeid med tema på. En vanlig måte er 

gruppearbeid, hvor deltakerne deles inn i grupper og får diskutere relevante tema. Dette kan for 

eksempel være å konkretisere hva et bestemt tema innebærer for dem. Men gruppearbeid kan 

også brukes til å generere spørsmål som ellers ikke ville kommet fram i plenum. En annen 

arbeidsmåte er å la faglig sammensatte grupper stille hverandre utfordringer, og deretter svare 

på dem. Det kan bidra til å etablere teamkontrakter og felles forståelse for hverandres behov.  

En annen oppgave som kan egne seg for gruppediskusjoner, er å gi teamet en utfordring som 

gir sterkt eierskap til prosjektet; f. eks. kan vi greie å få til dette 2 måneder raskere? Dersom 

man gjennomfører oppstartsprosessen som en møteserie, kan det også være hensiktsmessig å gi 

deltakerne oppgaver som skal løses mellom møtene, og som presenteres neste gang man møtes. 

Dette handler om hvilken form møtet eller samlingen skal ha. Det dreier seg både om måter å 

informere på og deltakernes arbeidsmåter. For et langt møte eller samling er det nødvendig å 

tenke variasjon. Informasjon- og arbeidsmåter bør også vurderes for hvert tema i programmet. 

Nedenfor finner du et eksempel fra Prosjekt Start Bygging. Vi har satt opp tidsangivelser for 

hvert punkt, men dette vil selvsagt variere ut fra hvor grundig man ønsker å behandle det 

aktuelle temaet. Husk også at pauser må legges inn; gjerne 10 – 15 minutter per 90. minutt. 

Tabell 4: Arbeidsmøter per punkt i programmet 

Prosjekt Start Bygging: Arbeidsmåter per punkt i programmet 

Tid Tema (+ ansvarlig) Arbeidsmåte 

Dag 1 

10 

min 

Velkommen 

 

Bakgrunn og formål med prosjektet: Dette skal sette rammen for 
møtet, og kan presenteres relativt kort. Lag gjerne lysark som 
deles ut, og hvor deltakerne kan ta notater 
HMS og praktisk informasjon: Informasjon på maks 5 minutter 

Fyll inn første del av evalueringsskjema 

10 – 

20 

min 

Mål for møtet  

 

Deltakernes forventninger: Vurder å koble dette mot en 

presentasjon av hver enkelt. Lag gjerne en deltakerliste med 
roller og ansvar på forhånd. 
Et forslag er å sette av 5 minutter til at deltakerne noterer sin 
forventning hver for seg først. (Husk papir og penner.) Dersom 
det er mange deltakere, kan det deretter være lurt at de to-og-
to deler sine forventninger med hverandre i 10 minutter. Dette 
avsluttes med en sesjon i plenum. (Noter gjerne ned 

forventninger på et stort ark/ flipp som henges på veggen) 

30 + 

10 

Status i prosjektet 
(tid og kost) 

 

 

Informasjon via presentasjon, i tillegg til spørsmål og diskusjon. 
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Prosjekt Start Bygging: Arbeidsmåter per punkt i programmet 

Tid Tema (+ ansvarlig) Arbeidsmåte 

60 

min 

Prosjektgrunnlag Presentasjon fra prosjektleder. Tenk gjerne variasjon i hvordan 
sakene legges fram, eksempelvis bilder, tekst, film, fysiske 
modeller, grafer, og/ eller befaring. 

Spørsmål underveis. 

Mulig tilleggsmetode: korte pauser med tid til spørsmål og 
avklaringer, forberedte oppgaver som skal besvares individuelt 

eller i grupper, og eventuelt avklaringer om kritiske faser, ansvar 
og samarbeid mellom sentrale roller/ parter.  

30 

min 

Interessent-analyse Samme kommentarer som «Prosjektgrunnlaget». 

Dag 2 

90 

min 

Utvikling av 
hovedmål og delmål 
for byggeprosjektet 

Forankring av og forståelse av målene i prosjektet er avgjørende 
for både gjennomføring og resultat. I prosjekter hvor hovedmålet 
er satt, kan det være en god øvelse å jobbe med konkretisering 
av målet for den enkelte: Hva må den enkelte gjøre for å bidra 
til at målet nås? Hva innebærer målet i praksis? Her bør 

arbeidsmåten vurderes. Det er ofte naturlig å bruke gruppearbeid 
kombinert med plenumsdiskusjoner. 

90 

min 

Utvikling av 
grovplan for 
gjennomføring 

Det er viktig å ha tilstrekkelig tid til dette. Som over, bør 
arbeidsform vurderes ut ifra hensikt med dette og hvilket utbytte 
deltakerne vil få. Ofte har man et forslag eller en skisse til plan 

som kan presenteres, diskuteres og eventuelt justeres, slik at alle 
får eierskap til den. Dersom grovplan ikke er utarbeidet, kan den 
utvikles gjennom en arbeidsprosess. Da kan det være 
hensiktsmessig å bruke lenger tid, og gjerne ta i bruk post-it-
lapper hvor deltakere identifiserer alle aktiviteter, og plasserer 
dem i rekkefølge på en stor oversikt med milepæler. Dette 
arbeidet vil kunne gi eierskap til planen, samt konkretisere alt av 

arbeid og tidsperspektiv man har til rådighet. 

30 

min 

Avgrensninger og 
utsjekk av 
konsensus av 
prosessen 

For å sikre seg at alle har felles forståelse for arbeidet, er det 
viktig at man går gjennom de avgrensningene som gjelder og 
sjekke at alle forstår prosessen. Utsjekk av konsensus bør gjøres 
ved at flere får presentere sin forståelse, da det kun er slik man 
får grunnlag for å se om teamet har samme oppfatning. 

10 

min 

Evaluering av 

samlingen 

Fyll inn del 2 av evalueringsskjema, samle inn. 

I tillegg anbefaler vi at man tar opp igjen målene for samlingen/ 
møtet, og spør om de oppsatte (eller justerte) målene er nådd. 

5 

min 

Veien videre Avslutningsvis er det viktig at man forteller hva som er neste 

skritt, slik at man sitter igjen med følelsen av at trådene følges 
videre i prosjektet. Dersom det er kommet opp spørsmål eller 
problemstillinger som ikke er besvart, er det viktig å informere 
om når og hvordan svarene vil bli gitt. 
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3.5 Hvor 
For å sikre best mulig rammer for møtet eller dagene man samles, er det viktig å tenke gjennom 

hvor møtet skal holdes. Uansett om det er snakk om noen timer, eller en hel dag, er det viktig 

at det er god plass til alle deltakere. Det må være godt med lys og luft, og om du har planlagt å 

gjennomføre gruppearbeid, må rommet være møblert hensiktsmessig til dette. I tillegg til selve 

romfasilitetene må man også tenke gjennom mulighetene for servering eller lignende, dersom 

man skal møtes over lengre tid. 

I noen tilfeller velger man å reise bort på hotell eller lignende, for å gjennomføre dagssamlinger. 

Det kan være flere årsaker til at det er et smart trekk, en vanlig grunn er selvfølgelig om man er 

så mange at man ellers ikke har egne lokaler som egner seg. Det kan også være et valg man gjør 

for å gi en ramme hvor deltakere holder seg mer samlet, enn om noen er nært kontorplassen sin 

og dermed velger å gå til og fra. Det kan også være nyttig å inkludere befaring på tomt, eller 

bytte på å være i lokalene til ulike aktører i prosjektet, noe som kan gi mer teamfølelse. 

3.5.1 Forberedelser og innkalling  
Å tenke gjennom hvorfor, hvem, hva og hvordan er det viktigste av forberedelsene. Men de 

genererer en del praktiske oppgaver. Den aller viktigste oppgaven er å sende en god innkalling 

i god til, alle involverte. Det er viktig at deltakerne ved hva de skal delta på. Det er ikke 

nødvendig å ha detaljert program klart, men minimum er å fortelle hva hensikten er (altså mål 

og hvorfor), samt noen hovedtema. 

I dialogen med de som skal ha ansvar for tema eller holde presentasjoner, er det viktig å 

informere om målet, og se til at de spisser sitt innlegg eller opplegg slik at det handler om 

prosjektet, og støtter opp om målet for oppstartsmøtet. Om du kjenner til at enkeltpersoner har 

en tendens til å snakke for lenge, eller for mye, er det enda viktigere at du prøver å håndtere 

dette på forhånd. Lag gode bestillinger, slik at det er større mulighet for at de treffer slik du 

ønsker.  

Nedenfor finner du en innkalling til oppstartsmøte for det gjennomgående eksempelet Prosjekt 

Start Bygging. Det er en kort tekst, men med de viktigste punktene. Når det nærmer seg selve 

møtet, kan innkallingen oppdateres med mer informasjon, dersom det er ønskelig.  
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3.5.2 Evaluering og etterarbeid 
For å få innspill til videre prosess, er der viktig å evaluere møtet eller samlingen men som ofte 

utelates eller glemmes selv om det er godt egnet for å samle erfaringer og bidra til forbedring. 

Særlig nyttig er det å få tilbakemelding på om man klarte å treffe målet for møtet. Enkleste form 

for evaluering er å få en generell vurdering fra deltakerne. Spørsmål kan eksempelvis være 

"Hvordan har denne samlingen vært?", "Hva var spesielt bra?" "Er det noe som bør endres til 

senere møter?" 

I eksempelet nedenfor evalueringen systematisert ved bruk av evalueringsskjema. Målet for 

samlingen i eksempelet er «Å sikre en koordinert og smidig gjennomføring av prosjektet». 

Dette blir derfor spurt om før møtet starter, og når møtet er slutt. I tillegg er det i dette 

eksempelet lagt inn evaluering av hvert punkt på agendaen, samt et par generelle spørsmål til 

slutt. 

I tillegg til evaluering av prosessen, er det viktig å ha en plan for etterarbeidet. En 

oppstartsprosess er starten på et arbeid, det gjør også at det er stor sjanse for at det er ting som 

skal følges opp i etterkant av oppstartsprosessen. Å ha forberedt en plan og en oppgavefordeling 

for etterarbeidet, vil gi mer forutsigbarhet og større sjanse for at ting ikke blir glemt bort.  

Nedenfor har vises et evalueringsskjema for oppstartmøtet til Prosjekt Start Bygging. Dette er 

et detaljert evalueringsskjema, som i tillegg til evaluering av hvert punkt i programmet, 

inkluderer informasjon på forhånd, og en vurdering av om målet for møtet er oppnådd. Målet 

for dette møtet var å sikre en koordinert og smidig gjennomføring av prosjektet. 

 

 

 

Prosjekt Start Bygging: Innkalling (tre uker før) 

Velkommen til oppstartsmøte for prosjekt Start Bygging. 

Mål for møtet: Sikre utgangspunktet for en koordinert og smidig gjennomføring av prosjektet. 

Det vil si at alle skal kjenne sin rolle og sitt ansvarsområde, samt ha en felles forståelse av 

framdriftsplanen. 

Deltakere: Kjerneteamet, byggherre, prosjektadministrasjon og ledelse. 

Sted: Hurlumhei møterom  

(Felles middag på kvelden for de som har anledning) 

Dato: 11. oktober (12 – 16) og 12 oktober (9-12) 

Tema: 

11. oktober: Status i prosjektet, prosjektgrunnlag, interessentanalyser 

12.oktober: Hovedmål og delmål, grovplan for fremdrift. 

Mer detaljert innkalling vil komme. 
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Prosjekt Start Bygging: Evalueringsskjema 

Før møtet starter: (Kryss av) 

Jeg har fått god informasjon om oppstartsmøtet på forhånd. 

Svært lite                                                                                                            Svært mye 

1 2 3 4 5 6 

Hvor trygg er du på at man får en koordinert og smidig gjennomføring av prosjektet? 

Svært utrygg                                                                                                         Svært trygg 

1 2 3 4 5 6 

Ved møteslutt: (kryss av) 

Tema 

Hva synes du om varigheten? Hvordan fungerte dette? 

For kort Passe For lang Dårlig OK Bra 

Innledning       

Status i prosjektet       

Prosjekt grunnlag       

Interessentanalyse       

Hovedmål og delmål       

Grovplan       

Avgrensninger og utsjekk av 

felles forståelse 

      

Veien videre       

 For kort Passe For langt Dårlig OK Bra 

Møtet som helhet       

Fysiske fasiliteter (rom, mat og styring)    

Hvor trygg er du på din rolle og ditt ansvarsområdet i dette prosjektet?  

Svært utrygg                                                                                                         Svært trygg 

1 2 3 4 5 6 

Hvor trygg er du på at man får en koordinert og smidig gjennomføring av prosjektet? 

Svært lite/ uenig                                                                                            Svært mye/ enig 

1 2 3 4 5 6 

Andre kommentarer: 
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3.6 Oppsummering: Sjekkliste 
Det er flere ting du bør ha tenkt på og vurdert, før du begynner detaljplanlegging av et møte 

eller en prosess. Nedenfor presenteres en liste som oppsummerer punktene som er blitt 

gjennomgått i dette kapittelet. Bruk gjerne listen som en sjekkliste for å sikre at du har kontroll 

på disse punktene før du går videre til detaljplanleggingen.  

 

 

  

Hvorfor  Hva er mål med møtet?  

Hva skal resultatet være?  

Hva Hvilke tema er viktige å gjennomgå, og hvilke skal jobbes med? 

Hva trenger deltakerne for å gjøre en god jobb videre? Hvilke 

avgrensninger bør gjøres ut fra tidsrammene for møtet? Hva er 

gjort tidligere, og hva skjer etter møtet? 

Hvem  Hvem skal delta – Og hvilken bakgrunn har de?  

Skal de samme delta på hvert møte/ hele møtet?  

Hvem kaller inn til møtet? 

Hvem skal ha innlegg – og hvilke avklaringer og forberedelser 

trenger de? 

Hvem «eier» møtet og har ansvar for oppstart og avslutning?  

Hvem leder møtet og styrer prosessen underveis? 

Hvordan  Trengs det noen forberedelser? Hvilken arbeidsform skal benyttes? 

Hvilke arbeidsmåter skal benyttes – eksempelvis forelesning, 

gruppearbeid, diskusjoner i plenum? 

Hvor lang tid bør hvert tema få? 

Hvordan og av hvem skal beslutninger fattes?  

På hvilken måte (og av hvem) skal møtet dokumenteres og 

evalueres?  

Hvor  Hvordan er møterommet utformet? 

Er nødvendige hjelpemidler tilgjengelige? 

Hva med lunsj, kaffe, sosiale aktiviteter og liknende?  

Forberedelse Send ut innkalling i god tid, slik at deltakerne vet hva de skal delta 

på og kan stille så forberedt som mulig. 
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4. Bedriftseksempler- ulike oppstartsprosesser 
Eksemplene er hentet fra de av bedriftene i SpeedUp som deltok i en felles workshop i 2016: 

Oslo kommune, OPAK, Statsbygg, Bundebygg, ÅF Reinertsen.  

Oppstart skjer mange ganger i løpet av et prosjekt. Oppstart av hele prosjektet og første steg 

skjer tidlig i prosjektforløpet. Senere i prosjektforløpet er det ofte en oppstartsprosess ved 

overgang mellom stegene. Eksemplene i denne veilederen er plassert i henhold til stegene i 

modellen "Neste Steg" (se side 2):  

 STEG 2 Konseptutvikling (Oslo kommune Utdanningsetaten og Statsbygg)  

 STEG 5 Produksjon (OPAK, ÅF Reinertsen og Bundebygg) 

Det er viktig å bemerke at eksemplene her ikke representerer fasit, men er erfaringer som andre 

kan lære av og hvor man kan hente konkrete tips og råd til egne prosjekter. 

Avhengig av prosjekttype, omfang og behov i organisasjonen, må man planlegge og 

gjennomføre oppstartsprosesser slik at de passer til de målene man setter seg. 

STEG 2 – Konseptutvikling 
 

I dette steget analysere man muligheter og alternativer for beste løsning. Det er også her 

avgjørelsen om man vil gå videre med prosjektet tas (basert på anslag av omfang, pris og 

kvalitet). 
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4.1 Eksempel 1: Oppstartsmøte for Konseptvalgutredning 

Om prosessen Oppstartsmøte for en Konseptvalgutredning (KVU) vil gjennomføres i tidlig 

i prosjektet og være en del av prosjektoppstarten. Møtet er knyttet til avklaring 

av prosjektets mål. 

Oslo kommune, som byggherre, skulle sammen med underleverandøren 

Undervisningsbygg følge opp måten man driver framdriftsplanlegging, og 

videre kartlegge mulige aktiviteter som kan kjøres parallelt, raskere eller 

endres på annen måte. 

Man har sett et behov for å dele oppstartsprosessen i to nivåer: 

1. Kick-start på porteføljenivå (felles oppstartsmøte for alle KVUer  

2. Oppstartsmøte for den enkelte KVU (dette eksemplet) 

Tips og råd: 

 Inndeling i to typer møter vil være et godt grep for å unngå å omtale 

ting ved KVUene flere ganger 

 Lag gjerne en mal for hver av de to formene for oppstart  

 

Om aktør Oslo kommune, Utdanningsetaten, har ansvar for drift, utvikling, oppfølging 

og veiledning av utdanningsvirksomheten innenfor de lover, rammer og 

retningslinjer som nasjonale og kommunale myndigheter fastsetter.  

Ramme-

betingelser 

Roller: Møtet eies av prosjektleder for den enkelte KVU. 

Forberedelser: Program ble sendt ut i god tid før møtet. 

Tidsramme for møtet var 3 timer inklusive lunsj. I ettertid viste det seg at dette 

var for knapt i forhold til antall punkter på agendaen. 

Tips & råd:  

 Avsett lenger tid enn 3 timer til samling/ møte i oppstart av hver KVU 

 Vurder hva som er viktig å oppnå, og gjør en grundig vurdering av om 

det er mulig å bruke lenger tid 

 Balanser tid, innhold og kostnad opp mot deltakernes utbytte 

Mål  Formål var å utvikle en god mal for oppstartsseminar for den enkelte KVU.  

Overordnet mål for dette oppstartsmøtet: Etablere en felles forankring om 

målet med denne KVU hos alle som skulle jobbe med denne. 
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Delmål - Deltakerne skulle ha kunnskap om dette prosjektet når det gjelder: 

1. Bakgrunn for utredningen, skolebehov, sosiodemografiske forhold, 

topografi, geografisk avgrensning, infrastruktur, eksisterende 

skolestruktur, tidligere utredninger 

2. Pågående planprogram, herunder stedsanalyser og interessentanalyser 

3. Mål, gjennomføring og organisering av prosjektet, interessenter og 

aktører i området,  

4. Muligheter og utfordringer i utredningsarbeidet 

5. Områdesatsningen 

6. Videre prosess; hva som skjer videre, og hva er min rolle og ansvar? 

7. Entusiasme knyttet til at dette er et viktig pilotprosjekt for å få en mer 

koordinert og smidig gjennomføring på tvers av virksomheter i Oslo 

kommune 

Deltakere Til sammen 10 – 15 deltakere på slike møter, og hvor sentrale aktører er: 

prosjektledelse, prosjektdeltakere (representanter fra flere samarbeidende 

enheter). 

Agenda 1. Innledning; velkommen, mål med møtet, presentasjonsrunde, praktisk 

informasjon 

2. Bakgrunn for KVU og planprogram 

3. Innhold og avgrensning av utredningen 

4. Lunsj (som illustrerer kulturen i området) 

5. Interessentanalyse 

6. Gruppearbeid – hva skal til for å lykkes? 

7. Veien videre 

Tips & råd: 

Kulturelt innslag fra det aktuelle området var ønskelig å få plass til på 

agendaen. 

 Det anbefales å gi rom for kulturelt innslag på senere og oppfølgende 

møter. Lunsjen ble satt pris på og gir «en smak av» området som skal 

bygges ut.  

 Vurder gjerne flere alternative kulturelle innslag, og sett eventuelt av 

tid til dette. 

Arbeidsmåte/ 

prosess 

Både presentasjoner og gruppearbeid er benyttet. 

I tillegg er det lagt vekt på å presentere kulturen i området, og her ble det kun 

rom for dette i lunsjen. 

Tips & råd: 

 Det er viktig at arbeidsmåtene gir rom for dialog og til å aktivere 

deltakerne, eksempelvis med rom til spørsmål og avklaringer, 

diskusjoner, gruppearbeid, avtale videre samarbeid seg i mellom  

Spørsmål og avklaringer 

 Sett av tid til å stille spørsmål etter eller under hver presentasjon 

 Vurder i tillegg tid til diskusjon og nødvendige avklaringer av roller 

og ansvar både for den enkelte deltaker, og for mellom ulike aktører 
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Gruppearbeid 

 Sett av tilstrekkelig tid til gruppearbeid, dersom man velger å ha det. 

Her ville man variere arbeidsmåtene, gi rom for dialog, skape 

engasjement og få deltakerne til å snakke sammen, i tillegg til at de 

skulle komme fram til noe som kunne utnyttes videre i prosjektet 

 Ved gruppearbeid er det lurt å tenke over hvordan det skal presenteres 

og oppsummeres, for ha størst mulig nytte av det i ettertid 

Evaluering Muntlig: Ved avslutningen fikk deltakerne kommentere dagen. 

Skriftlig vurdering av møtet; delvis avkrysning på spørsmål og delvis åpnet 

for kommentarer. 

Tips & råd: 

 Evalueringer er svært nyttig for læring og forbedring. 

 Alle møter bør ha en eller annen form for evaluering ved slutten av 

møtet. Betydningen av dette er svært ofte undervurdert! 

 Nyttige spørsmål kan være: «Et målene med møtet nådd?», «Hvordan 

har møtet vært? Hva var bra, hva kan vi justere til neste gang?», «Noe 

dere savnet?» 

 Erfaringene og evalueringen fra denne KVU har gitt mye nyttig 

erfaring inn i planlegging av oppstartsmøter for kommende KVUer 

Læring og 

erfaringer til 

liknende 

møter 

Oppstartsmøtet gir god energi i prosjektet.  

Klare mål for dagen er viktig. Dette setter premisser for et godt 

gjennomarbeidet program 

 Målene kan med fordel kommuniseres på forhånd til deltakere og 

innledere 

 Alle som presenterer spisser sine innlegg til det spesifikke 

oppstartsmøtet 

Evaluering av oppstartsmøtet ga viktige innspill til videre forbedringer. 

 Aktivt bruk av erfaring fra dette og tidligere møter er nyttig  

Tidsknapphet gjør at det er flere ting man ikke har mulighet til å rekke – for 

eksempel teambygging  

 Om man skulle utvidet tidsrammen, ville en prioritert å bruke mer 

tid til å diskutere gjensidige forventninger og veien videre  

Et kulturelt innslag fra det aktuelle utbyggingsområdet i lunsjen var lurt å 

legge inn.  Dette er med på å sette rammen mot det området som KVU-en 

handler om.  
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4.2 Eksempel 2: Oppstart av små prosjekter 

Om prosessen Dette eksempelet skiller seg fra de øvrige i veilederen, ved at det ikke 

representerer en selvstendig oppstartsprosess/-møte.  Prosessen gjenspeiler 

heller en arbeidsmetodikk for en rask gjennomføring av hele steget. Det gjør 

at et oppstartsmøte er en integrert del selve prosjektet. 

Eksemplet gjelder små prosjekter med husleiefinansiering der Statsbygg har 

et leieforhold med bruker.  

Oppstartsprosessen gjelder fasen fra oppdragsbrev er mottatt til svar med 

konkret kostnadsestimering er overlevert. Denne fasen har ofte tatt like lang 

tid for de små som for de store prosjektene. 

Statsbygg har høsten 2015/ våren 2016 testet ut en del prinsipper for raskere 

gjennomføring av denne prosessen i prosjektene. Dette er altså ikke et 

konkret møte, men en prosess som har vist seg i noen tilfeller å ta unødig 

lang tid internt.  

Om aktør Statsbygg er en offentlig byggherre og eiendomsforvalter, og har årlig ca. 

130 store og små prosjekter pågående. Det er mange interne prosesser i 

Statsbygg i forbindelse med oppstart av prosjekter, og for å få en rask og 

best mulig oppstart er det viktig for Statsbygg å effektivisere disse 

prosessene. Denne statlige forvaltningsbedriften ligger under Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet og har hovedkontor i Oslo og 

regionskontor i Porsgrunn, Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. 

Ramme-

betingelser 

RASK har vært et prøveprosjekt, for å korte ned gjennomføringstiden for 

små prosjekter. Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av RASK har 

vært interne krefter.  

RASK prosjektet er et pilotprosjekt hvor tiltak for å redusere leveringstiden 

for små prosjekter er testet ut to konkrete prosjekter: 

 Statens hus i Skien 

 Villa Grande  

Tips & råd: 

 Tidlig og tett kontakt med kunden bidrar til å forstå oppdraget og 

kundens behov. Dette er viktig for blant annet å sikre riktig 

prosess og at alle relevante problemstillinger tas inn så tidlig 

som mulig i prosjektet 

Mål Formålet med denne type oppstart av små prosjekter er både å effektivisere 

prosessene ved å ha økt fokus på tid og parallelle prosesser, samt sikre best 

mulig forståelse av oppdraget og premissene ved å ta inn ulike ressurser 

tidligere.  

Overordnet mål for RASK prosjektet: Å redusere leveringstiden fra ni 

måneder til noen uker for små prosjekt. 
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Delmål: 

 Å framskaffe kunnskap om hvilke prinsipper for gjennomføring 

som er godt egnet for å redusere leveringstid 

 Å teste ut og få erfaring fra konkrete prosjekter om prosesser og 

tiltak som kan bidra til raskere leveringstid for små prosjekter 

 Tips & råd: 

 Mål bør være klare og tydelige, eksempelvis at fokus i prosjektet er 

tid 

Deltakere Alle relevante aktører og beslutningstakere deltar i felles arbeidsmøter.  

Tips og råd: 

 Fagressurser bør komme inn så tidlig som mulig  

Innhold Uttesting av RASKT i disse pilotprosjektene har bestått av flere møter i 

løpet av hele steg 2 «konseptutvikling». Det er en prosjektmetodikk som er 

brukt for å korte ned gjennomføringstiden i hele steg 2. 

Agendaen på møtene og prosessen må tilpasses prosjektet, for denne type 

prosesser er det de førende prinsippene om flyteffektivitet og fleksibilitet 

som er viktige, og ikke fastlagte maler. 

Arbeidsmåte/ 

prosess 

Hovedprinsippene for denne arbeidsmetodikken, er å sette sammen alle 

relevante aktører og beslutningstakere i felles arbeidsmøter. Det gjør at de 

får raskere framdrift, ved at partene ikke venter på hverandre, men jobber 

samtidig og parallelt. 

For å lykkes med denne arbeidsmåten må ledelsen være tilgjengelig for å ta 

raske avklaringer underveis, man må unngå stafettjobbing og starte flere 

delprosesser samtidig, fagressurser må inn så tidlig som mulig og ledelsen 

må raskt sørge for tilgjengelige ressurser. Det er også viktig at prosjektet 

har fokus på tid og effektivitet. 

Prinsipper som RASK-prosjektet testet ut: 

 Parallelle delprosesser 

 Raskere avklaringer og beslutninger 

 Inkludere fagressurser og drift/ forvalter tidlig 

 Fleksibel – ikke en fast prosessmal – men behovsstyrt 

 LEAN prinsipper – flyteffektivitet 

Prosessen blir styrt av behov og ikke etter en fastsatt mal. Prosessen 

defineres underveis og tilpasses det enkelte prosjekt. Fokus på fleksibilitet 

og tilpasning hos alle involverte for å få til en mer intensiv prosess.  
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Tips og råd: 

 Sørg for at fagressurser kommer inn så tidlig som mulig 

 Involvering av ledelsen er viktig for raske beslutninger og tilgang 

på ressurser 

 Tydelige roller og ansvar er viktig ved utprøving og uttesting av 

nye arbeidsmåter og prinsipper 

o Ledelsens rolle i gjennomføring: Ledelsen må være 

tilgjengelig for å kunne ta nødvendige avklaringer 

o Faste team for fagressursene anbefales 

 Jevnlig kontakt med kunde gjør det mulig å foreta nødvendige 

justeringer underveis i prosjektet  

Evaluering Statsbyggs erfaringer med denne arbeidsformen har så langt vært veldig 

god, og det har vært svært effektiviserende og tidsbesparende. Kunden har 

også vært veldig fornøyd med prosessen. 

Resultatene tyder på at: 

 Man klarte å levere raskt 

 Fikk fornøyde kunder 

 Delprosesser kan kjøres parallelt 

 Forankring hos ledelsen er viktig 

 Vilje til å foreta omprioriteringer underveis er viktig, og ledelsen 

bør være tilgjengelig for avklaringer 

 Gruppedynamikken endret seg grunnet sterkt ansvar om felles 

oppgave 

Tips og råd:  

Evaluering av pilotprosjekter kan gi nyttige innspill til eventuell 

videreføring av prosjektet. Anbefalinger fra dette prosjektet er blant annet: 

 Bruk tid til å definer og avklar mål.  

 Involvering og medvirkning gir samhørighet; alle føler ansvar og 

opplever at de har en felles oppgave 

 Forankring både hos ledelse og medarbeidere er viktig 

 Avklar roller og ansvar både i forhold til kunde, ledelse og 

prosjektmedarbeidere  

 Vær villig til å omprioritere underveis, og sørg for at dette er avklart 

på forhånd med kunde 
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Læring og 

erfaringer til 

liknende 

møter 

Uttestingen viser at små prosjekter kan gjøres betraktelig kortere. Det er 

ikke nødvendig å ha så omstendelige prosesser som for store 

utbyggingsprosjekter. Mange delprosesser kan kjøres parallelt. 

Følgende forbedringer i prosessen har gitt gode erfaringer: 

 Parallelle delprosesser 

 Mindre stafettjobbing 

 Tilgjengelighet og raske avklaringer og beslutninger hos ledelsen 

 Fagressurser og drift/forvalter involveres fra starten  

Erfaringer og evaluering av de to konkrete prosjektene vil gi innspill til 

implementering og eventuelle forbedringer. Erfaringene tas inn i arbeidet 

med: 

 LEAN strategiarbeid 

 Utvikling og oppdatering av prosjektmodellen 

Organisatorisk læring: Overføring av erfaringer til resten av organisasjonen 

gjøres blant annet ved: 

 Faste team for fagressursene 

 Generell LEAN kompetanseheving  

 

 

STEG 5 – Produksjon 

Bygging; leveransen gjennomføres i henhold til nedsatte planer. FDV-dokumentasjon 

utarbeides og overleveres partene i neste steg. 
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4.3 Eksempel 3: Kick-start på 2 dager 

Om prosessen Oppstartsprosessen er oppstart i prosjekt som oppdragets representant. To 

dagers Kick-start hvor hovedtema er forventninger og samarbeid i teamet.  

Om aktør OPAK er en prosjektledelsesbedrift, dermed har de både sine interne 

oppstartsprosesser, og den som er utleid har oppstart for det prosjektet som 

skal gjennomføres, da som prosjektets representant. Det finnes en prosess 

for prosjektoppstart internt i OPAK, og som utleid til en kunde, følger du 

kundens prosess.  

Ramme-

betingelser 

Tidsrammen for oppstartsprosessen i selve prosjektet er to dager.  

OPAK har et internt styringssystem for planprosessen som skal følges for 

et oppdrag.  

Som forberedelse til selve Kick-start på prosjektet er det avhold to typer 

møter på forhånd: 

1. Oppstart i OPAK. Dette er et møte som er basert på en sjekkliste 

som ligger i styringssystemet. Her er man opptatt av formelle 

forhold som oppfølging og rapportering 

2. Oppstartsmøte med byggherres representant (på det aktuelle 

prosjektet). Forhold som avklares på dette møtet er oppdragsgivers 

forventninger, og blant annet er planer for innhold og prosess: 

a. Interessentanalyser  

b. Kick-start for prosjektet på 2 dager 

c. Oppstartsmøte med den enkelte kontraktsmotpart 

d. Oppstartsmøte med OPAK sin oppdragsgiver på prosjektet 

Eksemplet i denne veilederen illustrerer gjennomføringen av punkt (b) 

Kick-start for prosjektet. Dette er en oppstart som kommer veldig tidlig i 

prosjektet. 

Andre viktige rammebetingelser: 

 Fasiliteter bør ha overnatting, møterom, god service og mat 

 Tilgang til/ tilbud om sosiale aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Tips og råd: 

 Undersøk om styringssystemet omfatter krav og metode om 

oppstartsprosessen 

o Sjekklister eller liknende kan være nyttige 

o Gjennomfør nødvendige kartlegginger, forberedelser og 

møter 

 Vurder om du kan lære fra tidligere erfaringer med liknende 

prosjekter og prosesser, eksempelvis: 

o Hvilke sosiale aktiviteter ønsker du, og hvilke erfaringer har 

du (eller andre)? 

o Hvilke hjelpemidler og lokaler trengs? 

o Hvordan er tilgjengelighet i forhold til tidsrammer, reise og 

transport? 

 Interessentanalyser gjøres i forkant av Kick-starten i samarbeid med 

brukere, entreprenører, rådgivere, byggherre mfl. 

Mål  Hovedmålet med Kick-starten er at prosjektdeltakere skal bli bedre kjent. 

Delmål er: 

 Etablere en felles forståelse for prosjektet mål og entrepriseformen 

 Etablere felles mål for prosjektet 

 Etablere spilleregler for prosessen/samarbeidet 

Tips og råd: 

 Verdier og samspillsregler bør synliggjøres. En hustavle som 

spesifiserer deltakere og spilleregler kan senere henges opp på flere 

steder, og brukes aktivt 

 Å etablere felles mål for prosjektet innebærer at vi prøver å avklare 

de enkelte parter sine plikter og rettigheter, ansvar og muligheter 

 Å etablere felles mål for prosjektet innebærer at man vil etablere 

forståelse for de ulike incitamenter, negative som positive, som 

ligger i kontrakten 

Deltakere De mest sentrale og operative prosjektmedarbeiderne og kontraktspartnere 

deltar, sammen med byggherren, prosjektledelsen, byggeledelsen og 

brukerne. 
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Agenda Dag 1 

Lunsj 

Velkommen 

Presentasjon av prosjektets 

overordnete mål 

Aktiviteter 

Befaring 

Middag og sosialt samvær 

Dag 2 

Forventninger og samarbeid 

Etablering av felles mål for prosjektet 

Spilleregler for samarbeidet og 

prosjektet 

Lunsj og avslutning 

 Tips og råd: 

 Interessentanalyser kan med fordel være en sentral del av 

programmet 

 Bruk hele dag 2 til betydningen av å bli kjent for å oppnå vellykkede 

team. Tema som kan tas opp er blant annet: 

o Kjennetegn ved vellykkede team, og hva de oppnår 

(eksempelvis tillit og kommunikasjon, åpne diskusjoner, 

utvikling av ideer, forståelse av eget bidrag i teamet, 

endringsvillighet) 

o Hva er samarbeidsproblemer? Tema her kan være konflikter, 

mistro, manglende informasjon, forskjellige systemer mv) 

o Årsaker til samarbeidsproblemer, som eksempelvis liten 

innsats, forsømmelse av personlige forhold, forsømmelse av 

systemene/ infrastruktur, å gi partneren(e) skylden 

Arbeidsmåte/ 

prosess 

Befaring. Korte forberedte innledninger til hver del av programmet, 

etterfulgt av gruppeoppgaver/gruppearbeid. Gruppene presentere resultatet 

av gruppearbeidet i plenum. Sosialt på kvelden og innslag av teambyggings-

aktiviteter (rafting, båttur, fysisk lek, etc.)  

Tips og råd: 

 Benytt Michelsens 80/20 lov: Diskuter problemstillingen: "Hva skjer 

om alle leverer 80 % av yteevne hele tiden?" Konkluder med at alle 

deltakere i prosjektet må yte og levere godt for å få et vellykket 

resultat. 

 Legg opp hele programmet ut i fra hovedmål om at deltakerne skal 

bli kjent. Det betyr at det har stor betydning at arbeidsoppgavene 

rommer tid for samtale, refleksjon, dialog mv 

 Bruk gjerne konkrete eksempler på vellykkede og mislykkede 

prosjekt 

 Sørg for at dag 2 oppsummeres i form av konkrete spilleregler som 

skal følges i prosjektet 

Evaluering I OPAK er man veldig fornøyd med å ha en start som fokuserer på å bli 

kjent. Mennesker som kjenner hverandre godt arbeider bedre og mer 

effektivt sammen. Gode personlige relasjoner reduserer konfliktnivået i 

prosjekter. 
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Tips og råd: 

 Avklar hvordan Kick-starten skal følges opp, eksempelvis hvordan 

spillereglene skal benyttes 

 Senere oppstartsmøter kan være relativt korte, ettersom man nå 

kjenner hverandre godt  

Læring og 

erfaringer til 

liknende 

møter 

Det er viktig å bruke god tid på bli kjent, og diskutere samarbeid og 

gjensidige forventninger helt i starten. Ved å bruke tid på dette, vil man ved 

oppstart av senere faser og aktiviteter, ikke ha behov for å bruke tid på å bli 

kjent, man kan gå rett på oppgavene som skal starte. En felles forståelse og 

retningslinjer for kommunikasjon og samarbeid, vil også bidra til å unngå 

konflikter.  
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4.4 Eksempel 4: Kick-start med 2 samlinger 

Om prosessen Kick-start er en oppstartsprosess for byggefasen, og gjelder for alle store 

prosjekter.  Det gjør at slike prosesser ikke kjøres så ofte. En prosjektleder 

har kanskje oppstart av nye prosjekter annet hvert år.  

Om aktør ÅF Reinertsen AS delte sin erfaring fra tiden som Reinertsen AS, hvor 

selskapet også var entreprenør.  

Ramme-

betingelser 

Tidsramme: Dette er en fire til fem- dagers prosess som strekker seg over 

flere uker. Første del er tre dagers samling i en uke, og del to er en samling 

på en til to dager noen uker senere. Mellom de to samlingene har deltakerne 

hjemmeoppgaver; dvs. arbeide videre med de prosesser som ble 

gjennomgått i første samling, samt starte opp og forberede de prosesser som 

skal gjennomgås i siste samling. 

En prosessleder/fasilitator styrer kick-starten.  Det vil si at hun gjennomgår 

og planlegger prosessen med prosjektlederen og innlederne til de 

forskjellige prosessene, legger opp program, kaller inn og følger opp 

gjennom prosessen.  Prosjektlederen eller styringsgruppelederen leder 

denne prosessen. I snitt vil en PL gjøre dette hvert 2. år. I bedriften 

gjennomføres slike prosesser 5 – 10 ganger per år. 

Forberedelser til samlingene, og som må være ferdigstilt på forhånd: 

 Gjennomgå hensikten og mål med prosjektleder 

 Forankre hovedkonsept i prosjektledelsen (eget overleveringsmøte 

mellom kalkyle og prosjekt) 

 Etablere organisasjonen med organisasjonskart 

 Kick-off kundemøte (fastsette felles suksesskriterier) 

 Kontrakt 

 Komplett kalkyle 

Tips og råd: 

 Det er viktig med et godt forarbeid og forberedelser. Det er mye som 

skal på plass før samlingene 

 Det bør legges inn en sosial aktivitet minst en av kveldene 

 Ledelse  

o Tilstedeværelse av ledelse anbefales. Det gir eierskap og 

avklaringer som kan være utslagsgivende 

o Avklar om basisorganisasjonen elle den enkelte 

prosjektleder skal ha ansvar for Kick-starten 

 Tid mellom samlingene: Vurder hvor lang tid det skal være mellom 

samlingene for at deltakerne skal få tid til hjemmelekse. Deltakernes 

utbytte kan avhenge av hvor mye de får knyttet stoffet til egen 

praksis. 
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Mål Formål med å gjennomføre slike oppstartsprosesser er: 

 Å få de styrende dokumenter og formaliteter på plass (kontrakt, 

forsikringer og garantier, i tillegg til budsjett, planer (innkjøps-

planer, prosjekteringsplaner, produksjonsplaner, forretningsplaner, 

HMS/KS-planer), analyser, kommunikasjonslinjer, prosedyrer/ 

rutiner for prosjektet) 

 Å få organisering på plass (Roller og ansvar, møtestruktur) 

 Kjennskap til aktiviteter i prosjektet  

 Kjenne til måten prosjektet administreres 

Mål for de to samlingene: 

 Etablere felles mål for prosjektet 

 Medarbeiderne får riktig og tilstrekkelig informasjon om prosjektet 

tidlig nok   

 Prosjektmedarbeidere har fått mulighet til å diskutere strategier og 

angrepsmåter grundig 

 Prosjektarbeidet kommer i gang 

Resultatmål er å utarbeide eksempelvis: 

 Styrende dokumenter 

 Strategidokumenter 

 Budsjett 

 Planer 

 Prosjektprosedyrer  

Deltakere Antall deltakere er opp til 30 personer, men ikke gjennom hele samlingen.  

Noen deltar kun innenfor en eller to separate bolker.  Deltakelse må 

vurderes fra prosjekt til prosjekt i forhold til prosjektets utfordringer og 

natur. 

Deltakere kan være: 

 Prosjektleder 

 Prosjekteringsleder 

 Innkjøpsleder 

 Anleggsleder 

 HMS/KS-leder 

 Prosjektøkonom 

 Basisledere for Innkjøp, prosjektstyring, sentrale fag innenfor 

prosjektering og utførelse,  

 Styringsgruppeleder 

 Disiplinledere for de forskjellige prosjekteringsfagene 

 Gruppeledere for de forskjellige fagene 

Alle deltar ikke på alle sesjoner. Noen av deltakerne er med kun på deler av 

programmet. 
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Tips og råd: 

 Obligatorisk oppmøte for deltakerne anbefales, det vil si at det er et 

krav og pålegg om å komme 

 Krav til deltakelse kan varieres mellom deltakerne ut i fra hvilke 

deler det er avgjørende for et vellykket prosjekt og hva som kan 

være "kjekt å vite" 

 Deltakelse fra ledelsen bør tilstrebes. Dette skaper forankring, 

detalj-innsikt i prosjektet og eierskap 

Agenda Dag 1 (Samling 1) 

Plattform for samspill 

Bli – kjent, rolleavklaring 

Teamkontrakt 

Tilbudsgjennomgang 

Analyse av kunden 

Prosjektet forretningsplan 

 

Dag 3 (Samling 1) 

Innkjøpsplan 

HMS-plan 

KS- plan 

Prosjekteringsplan 

KTR 

 

Dag 2 (Samling 1) 

Gjennomføringsmodell 

Hovedfremdriftsplan og 

 gjennomføringsplan 

Designbasis 

Dokumentleveranseplan 

 

 

Dag 4 (Samling 2) 

Styringsbudsjett 

Riggplan 

Rigg og driftsbudsjett 

HAZID 

Budsjettutkast 

Gjennomgang og kvalitetssjekk – 

planlegging av videre arbeid 

 Deler av programmet ble gjennomført som parallellprosesser, fulgt av en 

felles sesjon etterpå. 

Tips og råd: 

 Vurder om alle skal gjennom samme program, eller om man kan 

gjennomføre parallelle sesjoner med noe ulikt innhold og prosess 
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Arbeidsmåte/ 

prosess 

Samlingene ble gjennomført som en blanding av formidling, gruppe-

oppgaver med presentasjoner 

Tips og råd: 

 Ansvar for prosessen kan overlates til en fast prosessleder, som har 

ansvar for gjennomføring som pådriver og styring av tid 

 Involvering må planlegges og følges opp på samlingene 

Eksempelvis 

o Ledelsens rolle som observatør eller aktiv deltaker 

o Tiden innlederes bruker til informasjon, i forhold til tid til 

spørsmål, diskusjoner og avklaringer  

 Pass på tiden! Orientering og informasjon bør ikke ta lenger tid enn 

planlagt   

 Det kan være nyttig å ha felles presentasjoner, selv om gruppene har 

arbeidet med noe forskjellige tema 

 Det kan være nyttig å benytte en fasilitator for arbeidsøktene, og 

ikke overlate ledelsen til eksempelvis prosjektleder 

 

Evaluering Det ble gjennomført en evaluering av prosessen, i Speed-up-prosjektets 

regi. Rapporten fra denne evalueringen er tilgjengelig i SpeedUp-prosjektet. 

Erfaringene har vist at: 

 De styrende dokumentene kommer raskere opp på et akseptabelt 

nivå 

 Men får raskere god kjennskap til prosjektet 

 Ledelsens tilstedeværelse og eierskap til prosessene er 

utslagsgivende for en god prosess 

 Lederdeltakelse, ikke alle deltar på alt 

Tips og råd: 

 Det vil kunne være nyttig å følge opp samlingene med å evaluere 

hvordan denne oppstarten har påvirket gjennomføringen av 

prosjektet 

 En viktig erfaring er å skille tydelig mellom orienterende og 

involverende prosesser 

 For utbyttets del er det viktig med arbeid mellom gangene man 

møtes, slik at man holder på temaet og man ikke glemmer 

 

Læring og 

erfaringer til 

liknende 

møter 

Totalt sett gir denne oppstartsprosessen et godt bidrag til å få prosjektene i 

gang. Dette er en prosess som er planlagt over to samlinger. Det kan variere 

hvor lang tid man velger å ha imellom samlingene. I tillegg kan man variere 

om det er mest hensiktsmessig med 2 eller 3 samlinger. 

Videre kan man vurdere den totale tidsbruken Er det bedre å utvide til 2 

uker pluss hjemmelekse? Bør lengden på hver av de to samlingene endres? 
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4.5 Eksempel 5: "Planuka" 

Om prosessen "Planuka" er Bundebyggs virkemiddel og måte å gjennomføre 

oppstartsprosess for alle byggeprosjekter.  

Om aktør Bundebygg er entreprenørdelen av Bundegruppen.  

Ramme-

betingelser 

"Planuka" utgjør en seks dagers prosess, som deles inn i to deler: 3 + 3 Den 

første delen arrangeres 3-4 uker før oppstart, og hovedfokuset er på 

overordnete rammebetingelser. Del to gjennomføres tre til fire uker etter 

fysisk oppstart og fokuserer på etablering av planer.  

Planuka deles i 2 deler og som starter 3-4 uker før og er ferdig 2-3 uker etter 

fysisk oppstart av prosjektet: 

 Del 1; (3-4 uker før start), ‘overordnede’ rammebetingelser  

 Del 2; (2-3 uker etter fysisk oppstart) etablering av planer 

Tips og råd: 

 Vurder hvor stor grad kontraktsform vil ha betydning for program 

og arbeidsprosesser for "Planuka" 

Mål  Bli kjent med hverandre og prosjektet, samt lære av hverandre. 

Tips og råd: 

 Etablering av "tillitsbasert ledelse" kan ha stor betydning for 

gjennomføringen av et prosjekt. Ting som kan gjøres er 

eksempelvis: 

o Byggherre inviteres og informerer om sine forventninger 

tidlig i del 1. Forbered gjerne BH på hva han skal fokusere 

på, som involverende planlegging og samarbeid senere på 

prosjekt 

o Vurder om du også vil ha med entreprenørens forventninger 

til Byggherre. Ha tid til avklaringer! Planlegg hvordan dere 

skal håndtere likheter og eventuelle sprik mellom partene. 

o Et annet tips er å notere ned alle spørsmål til BH (på en flipp) 

som kommer i løpet av samlingene. Inviter BH til å komme 

på avslutningen, slik har man får avklart uklarheter 
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Deltakere Kjerneteamet i prosjektet deltar på første del, mens utvidet team deltar på 

de siste dagene. 

Tips og råd: 

 Ta hensyn til at deltakerne kan ha svært ulike forventninger og fokus 

når de kommer og når de gjennomfører oppgaver underveis. Dette 

er viktig å få belyst i forhold til avklaring av roller og ansvar 

 

Agenda 

Dag 1+2+3 (Samling 1) 

Forventningsavklaring Byggherre 

Prosjektgranskning 

Organisering/ansvarsfordeling  

Prosjektering  

Innkjøp 

Økonomi  

Overordnet fremdrift, logistikk 

HMS/KS 

Ettermarked 

Dag 4+5+6 (Samling 2) 

Involverende planlegging ved hjelp 

av LastPlanner fasilitert av Lean C. 

Etablering av Prosjekteringsplan, 

Innkjøpsplan og Produksjonsplan 

 

 Tips og råd: 

 Ha fokus på framdriftplanlegging 

 Ha Byggherres forventninger innledningsvis på første dag 

 Husk at tema kan revideres etter en stund 

 Vurder om det er andre tema som man trenger å gå igjennom 

sammen i større prosjektorganisasjoner 

Arbeidsmåte/ 

prosess 

Den første delen av Planuka gjennomføres tradisjonelt ved presentasjoner 

og tid til dialog i teamet. 

Del to av Planuka er mer aktiv, ved at deltakerne jobber fram planer selv, 

ved bruk av gråpapir, PostIT lapper og tusjer. Deler av denne siste biten 

foregår i to ulike grupper, og hvor produksjon og prosjektering jobber hver 

for seg. Etter dette presenterer de arbeidet for hverandre og samstemmer 

aktiviteter og tider. 

Tips og råd: 

 Organisering og fordeling av ansvar kan vurderes fra gang til gang 

ut i fra tidligere erfaringer 

 Pass på at det er rom for dialog og spørsmål, eksempelvis ved Sikre 

at alle blir klare over egen rolle og ansvar i aktivitetene som skal 

utføres senere i selve prosjektet 

 Vurder balansen mellom generell orientering og praktisk opplæring 
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Evaluering Evaluering av tidligere erfaringer har med medført endringer av opplegget 

for "Planuka".  

Erfaringene viser at: 

 Alle er veldig engasjerte under veis 

 Resultatet ble godt 

 Vi mangler en strategi for hvordan planen skal følges opp i ettertid 

og eventuelt konsekvensene av manglende oppfølging fra de 

involverte 

Tips og råd: 

 Bruk tidligere erfaringer aktivt ved planleggingen av neste 

"Planuke" 

 Bruk produktene (planene) som utarbeides aktivt i gjennomføringen 

av prosjektet 

Læring og 

erfaringer 

Hvilke erfaringer kan gi innspill til læring og forbedring til liknende 

møter? 

Man har endret form på "Planuka" ut fra tidligere erfaringer. Tidligere 

foregikk alt i løpet av samme uke, men nå har man splittet dette i to 

samlinger. 

Erfaringene viser at det er viktig å finne gode måter å følge opp de 

oppgavefordelingene og planene som ble lagt i løpet av denne prosessen. 

Stor del av opplegget (halve tida) brukes på planlegging i teamet. Dette 

skapte engasjerte folk og gode resultater, og det er viktig å holde 

engasjement oppe i løpet av prosjektet. 

Involvering av og dialog med byggherre anses som en viktig både når det 

gjelder å planlegge sammen i løpet av samlingene og å se på planene i 

ettertid. Det er en fordel om man i løpet av Planuka har klart å etablert tillit 

mellom BH og prosjektledelsen. 
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Et prosjekts vellykkethet vurderes ofte ut fra tid, kostnad og kvalitet. Kostnader på prosjektet 

og kvalitet på produktet tillegges stor vekt, mens tid ofte ikke vies tilsvarende oppmerksomhet. 

Starten på et prosjekt kan være avgjørende for både gjennomføringen og leveransene i et 

byggeprosjekt, og i flere sammenhenger har det vist seg at oppstartsmøtet er kritisk for «å 

komme riktig ut fra hoppkanten». 

I SpeedUp er hovedfokus på mulighetene for å redusere tiden på den totale gjennomføringstiden 

i komplekse bygg- og anleggsprosjekter. I tillegg til å dokumentere effekter, kan det være en 

del å hente på å utveksle kunnskap og erfaringer mellom ulike prosjekter og fra ett prosjekt til 

det neste.  

Denne veilederen gir noen råd og tips til hvordan man kan planlegge og gjennomføre gode 

oppstartsprosesser. Både råd og eksempler i denne veilederen er hentet fra workshops med 

bedrifter som deltar i SpeedUp prosjektet, hvor de delte sine ulike oppstartsmøter og 

oppstartsprosesser.   
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