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• KSS – modellen. Delprosjekter og helhet

• Utvidet samhandling – som kjernekompetanse

• Forskningsmetoder 
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Begrenset produktivitet – høyt konfliktnivå

Bakgrunn for KSS prosjektet
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Bakgrunn - for KSS prosjektet

Lean Construction, samlokalisering, integrert prosjektering
VDC. ICE. Last Planner, Visual Planning etc. 

Situasjonen er også kjennetegnet ved: I økt grad høykomplekse og spesialiserte byggeprosesser

Overgangen fra klassiske kontrakter til relasjons- eller 
solidaritetskontrakter. 

Dette har ført til omfattende nytt tilfang av kunnskaper og potensielt økt kompetanse (kunnskap i bruk)   

En direkte foranledning: 

Store offentlige byggherrer og entreprenører forsøker å styre inn en utvikling i næringen som skal gi 
økt verdiskaping samt et redusert konfliktnivå i prosjektene. Dette skal skjer ved hjelp av 
samhandlingsbasert kontraktstrategier  
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Prosjektskissen til KSS: faglig «state of the art»: 

1. Uferdig begrep om samhandling.  
2. Manglende kunnskap om strategier med å styre inn endringer ved hjelp av kontraktuelle virkemidler. 



Mål for KSS: 

• Å belyse hvordan byggherrer og store entreprenører kan utvikle 
samhandlings- og omstillingsfremmende kontraktstrategier i bygg- og 
anleggsprosjekter  

• Å belyse hvordan den verdiskapende kraften i spesialistbasert verdiskapende 
samhandling kan utvikles og hvordan denne kan forsterkes gjennom 
organisatoriske, kulturelle og kontraktuelle virkemidler  

Utvidet begrep om spesialistbasert samhandling – kompetanseutvikling  

Utvidet kontraktstrategi
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Økt produktivitet – redusert konfliktnivå
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1. Verdiskapende spesialistbasert 
samhandling / samhandlingsbasert 
samarbeid. Det kreative 
samtalerommet. 

2. Organisatoriske føringer

3. Kulturelle sporer. Holdninger, 
verdier, normer

4. Kontraktuelle virkemidler. 
Kontraktstrategi - kontrakt - entreprise  

KSS – modellen for samhandling
Delprosjektene

Helheten: 
KSS-modellen gir et utvidet begrep 
om samhandling. 

Det utvidede begrepet er en 
nødvendig forutsetning for å 
lykkes i omstillingsprosessen

Sammenhengen 1, 2, 3 og 4



Anskaffelser, gjennomføring, vederlag, overlevering

Utvidet samhandling         

Verdiskapende samhandling
Organisering     

Kultur      Kontrakt

KSS-modellen – utvidet samhandling        

KSS modellen. 
utvidet samhandling         

Utvidet samhandling         Utvidet samhandling         

Kjernekompetansen        

Den optimale formen for gjennomføring 

Utførelsesentreprise, totalentreprise, totalentreprise med samhandling … relasjonskontraktene 
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Forskningsmetoder: 

Bygg:

• ZEB FLEXIBLE LABORATORY 
• BISPEVIKA 
• SYKEHUSET LEVANGER (PSYL) 
• TRONDHEIM SPEKTRUM – NYE NIDARØHALLEN 
• STJØRDAL HELSEHUS 

Anlegg: 

• E134 DAMÅSEN – TISLEGÅRD 
• E39 MANDAL ØST - MANDAL BY 
• E6 HELGELAND NORD 
• E6 KVITHAMMAR-ÅSEN 
• E6 ULSBERG-VINDÅSLIENE
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10 kjerne-case. Fem bygg og fem vei-anlegg.  Prosjekter som ligger langt fremme 
med former for integrert prosjektering

Kvalitative case- og innovasjonsstudier.  Utgangspunkt i skillet mellom industriell 
forskning og eksperimentell utvikling.  Mal: «koble oss på» pågående 
innovasjonsprosesser ute i prosjektene. KSS påvirker og utdyper den pågående 
innovasjonen.     

KSS – hjemmeside: nærmere presentasjon 



To bruker-rapporter fra KSS



To bruker-rapporter fra KSS



1. Delprosjektene

2. Næringslivspartnerne
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