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Enhetsleder byggeprosjekter - Hans Erik Skari

Tre-konferansen Elverum september 2020. 



Hvorfor? – Hva? – Hvordan?



Hvordan?

Bestillerkompetanse viktigst!



Bestillerkompetanse?



Vårt samfunnsoppdrag!
«Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, 

med aktive, glade og fornøyde innbyggere»

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.elverum.kommune.no/files/Planer-og-strategier/Kommuneplan-20102022-samfunnsdel.pdf


Vi styrer prosjektet mot overordnede mål og strategier!

1. Samfunn
Kommunens planverk, mål og strategier

2. Miljø
Nasjonale og lokale ambisjoner

3. Økonomi
Det grønne skiftet må være lønnsomt for næringslivet



Hvordan?

Suksessfaktorer
• Profesjonell prosjekteierstyring
• Grundige tidligfasestudier
• Bruke vår vedtatte anskaffelsesstrategi
• Felles og helhetlig prosjektstyring
• Riktig kompetanse til riktig tid
• Samspill med markedet
• Kultur for optimalisering av verdi



Eksempel klima, miljø og energi!

Utdrag fra klima og energiplanen; 
• «Vi skal fortsette å vise vei ved å bruke tre som 

byggematerialer.

• Anskaffelsesstrategi som fremmer klima- og 
miljøeffektive løsninger

• Nye løsninger og innovativ bruk av fornybar 
energi»



Det grønne skiftet må være lønnsomt!

Dialog med markedet;

1. Mobilisering 

2. Entrepriseform

3. Løsningsforslag

4. Målpris

5. Påslagsprosent

6. Bonus/malus

7. Kultur for optimalisering av prosjektets verdi





1. Forenkling 

2. Standardisering 

3. Samspill

4. Kunnskapsdeling

Vår strategi!



2. Beste praksis 

3. Medarbeidere

1. Forenkling!

Prosjektveiviser DIFI



2. Standardisering!

Veiledere «Beste praksis» Bygg 21



3. Samspill om verdiskaping og lønnsomhet!



4. Kunnskapsdeling



Ydalir :
Skole og barnehage ferdig: https://youtu.be/WAcXg2ZDSlc
Sparer over 9000 tonn CO2: https://youtu.be/ysgc7sbhbBo

Arkitektens side: olaroald.no/ydalir-skole
bygg.no: Ydalir skole og barnehage

elverum.kommune.no: Tett tak på Ydalir

Hanstad skole
https://innovativeanskaffelser.no/wp-content/uploads/2019/05/gevinst-og-klimaanalyse-

hanstad-skole.pdf
https://innovativeanskaffelser.no/blogg/elverum-kommune-sparte-86-mill-da-de-utfordret-

pa-nye-byggemetoder/

Forretningsstrategi med innovasjon og bærekraft 
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/kurs-og-

kompetanse/innovasjonsverksted2/webinar---innovasjonsverksted/

https://youtu.be/WAcXg2ZDSlc
https://youtu.be/ysgc7sbhbBo
https://www.olaroald.no/ydalir-skole
http://www.bygg.no/article/1399041?image=dp-image129044-1399052
https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/tette-tak-i-ydalir
https://innovativeanskaffelser.no/wp-content/uploads/2019/05/gevinst-og-klimaanalyse-hanstad-skole.pdf
https://innovativeanskaffelser.no/blogg/elverum-kommune-sparte-86-mill-da-de-utfordret-pa-nye-byggemetoder/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/kurs-og-kompetanse/innovasjonsverksted2/webinar---innovasjonsverksted/


• Materialer og løsninger som gir god helse
• Næringsutvikling basert på skog og trebruk
• Energieffektive og robuste løsninger/lav LCC
• Bedre samarbeid  i offentlig og privat sektor
• Redusert kjemikaliebruk renhold
• Redusert avfallsmengde - 24 kg/m2
• Over 50 % redusert CO2 – utslipp 
• Sorteringsgrad avfall 94 %
• Muligheter for utleie
• Uteanlegg for hele Elverum
• Samspill med frivilligheten
• Integreringsarena 
• Grønn fornybar energi
• Passivhus-skole
• Økt produktivitet 5 måneder raskere byggetid
• Breeam very good
• Omdømmebygging – attraktivitet og vekst

Ydalir

Anskaffelse-
prisen

Eksempel 
Verdibasert 

prosjektutvikling



Beste
Praksis
Bygg 21

Resultat 
Innovasjon

Treprisen
2018

https://vimeo.com/369508195
https://www.difi.no/arrangement/2019-10-28/anskaffelseskonferansen-2019-sammen-om-smartere-innkjop




Viljen skaper virkelighet!

Fundamentet til alt som skjer ligger i viljen til den enkelte!

Slutt aldri å spør; «Hvorfor gjør jeg dette»



Tildelingskriterier basert på vilje!

Utdrag fra anbud Ydalir;

«Oppdragsgiver ønsker å kontrahere et team som har ønske og 
vilje til å bidra med det grønne skiftet, 
og som har kompetanse som sannsynliggjør måloppnåelse»



Mitt hvorfor?

Mine barn skal få tilgang til de samme ressursene som jeg har hatt!



Hvorfor går jeg på jobb?

Om du forstår helheten av prosjektet, og hvorfor man gjennomfører det, er det lettere å 
finne gode løsninger. Motivasjon og eierskapsfølelsen kommer av å se et større bilde.

Hva jobber du med? Hugger stein!

Jeg er med på å 
bygge en katedral!

Hva jobber du med?



Vi jobber ikke bare for å produsere bygg,

….men også for å skape merverdi for samfunnet!


