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Et viktig mål med KS2ordningen er å sikre at kostnadsrammen som Stortinget
vedtar for det enkelte prosjektet er realistisk, slik at
prosjektet kan gjennomføres
som forutsatt innenfor avtalte rammer. I en ny rapport
presenterer vi resultatene
for 78 prosjekter som har
vært gjennom KS2. Studien
ser på kostnadskontrollen i
disse prosjektene og analyserer hvilke forhold som kan
øke risikoen for overskridelser.

menter med oppdaterte
kostnadstall (siste publikasjon er Welde, 2015). Videre har vi i tidligere studier
dokumentert at estimeringspraksisen i norske statlige
etater i dag er relativt god
(Welde og Torp, 2016). Men
dette er den første mer
omfattende studien av kostnadskontroll. Utvalget på 78
prosjekter utgjør majoriteten av prosjektene som har
vært gjennom KS2, som er
ferdigstilt og hvor sluttkostnad foreligger.

Concept-programmet samler løpende informasjon om
sluttkostnaden i ferdigstilte
prosjekter, og har også tidligere publisert arbeidsdoku-

Det viktigste funnet er at
kostnadskontrollen er rimelig god, idet 77 % av prosjektene kommer ut på eller
under kostnadsrammen som

er vedtatt av Stortinget, og
45 % kommer under styringsrammen. Dette støtter
opp om tidligere funn basert
på mindre utvalg. Samtidig
som dette er gode resultater, ville det ideelle være at
85 % av prosjektene i en
stor portefølje kom under
kostnadsrammen, og 50 %
under styringsrammen. Dette gitt at rammene settes i
nærheten av henholdsvis P85
og P50 (noe som riktignok
ikke alltid er tilfellet). I snitt
har sluttkostnaden i prosjektene i utvalget ligget om lag
7 prosent under kostnadsrammen og 2 prosent over
styringsrammen. Som vist i
figuren er det enkelte sek-
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Kostnadskontroll, forts.
torforskjeller, hvor blant annet veiprosjektene skiller seg
ut med størst andel kostnadsoverskridelser.
Rapporten peker videre på at
den reelle usikkerheten sannsynligvis er høyere enn den
estimerte og at relativt standardavvik kan ha vært for lavt
anslått. Også dette gjelder i
særlig grad vegprosjektene.

Forfatter av rapporten, seniorforsker
ved Concept-programmet, Morten
Welde

Prosjekter i urbane
strøk overskrider
oftere. Og
markedsusikkerheten kan ha stor
betydning for
kostnadskontrollen.

Vi ser også på ulike forhold
som kan forklare sannsynligheten for overskridelse.
Mange internasjonale studier
har diskutert mulige forklaringer uten å undersøke dette
kvantitativt. En slik forklaringsfaktor er prosjektstørrelse.
Noen har hevdet at store
prosjekter må være mer usikre fordi de er mer komplekse
– andre har hevdet at store
prosjekter er mindre usikre
fordi risikoen til dels diversifiseres bort. Vi finner ingen
signifikant sammenheng mellom størrelse og kostnadsavvik (studien omfatter riktignok
ikke de aller minste prosjektene, kun de som er over terskelverdien for ekstern kvalitetssikring). Gjennomføringstid, antall år mellom beslutning
og oppstart, og antall kontrak-

ter er andre årsaker som er
hevdet å være viktige, men
hvor vi ikke kan påvise årsakssammenheng. Derimot finner
vi at prosjekter i urbane strøk
overskrider oftere enn i mindre urbane strøk. Videre blir
det vist at markedsusikkerheten kan ha stor betydning for
kostnadskontrollen. Men først
og fremst er det nok prosjektspesifikke forhold som forklarer hvorfor enkelte prosjekter
går vesentlig over eller under
de vedtatte rammene.
Det må presiseres at mandatet for denne studien kun var
å studere samsvar mellom
sluttkostnaden og budsjettet
slik det var fastsatt etter KS2.
Kostnadsvekst i fasen
forut for dette er en
utfordring som både
Concept og andre har
dokumentert i egne
studier. Det er trolig
her det største forbedringspotensialet ligger
når det gjelder kostnadskontroll i store
statlige investeringsprosjekter.

lastes ned her: www.ntnu.no/
concept/concept-rapportserie

Referanser
Welde, M. (2015). Oppdaterte
sluttkostnader – prosjekter
som har vært underlagt KS2
per september 2015.
Welde, M. og Torp. O.
(2016). Kostnadsestimeringsmetodikk i etatene omfattet
av KS-ordningen. En kartlegging.
Disse dokumentene kan lastes
ned her: www.ntnu.no/
concept/arbeidsrapporter

Rapporten er publisert
som nr. 51 i Conceptrapportserien og kan

Big Data

Uttesting av mobiltelefondata for å kartlegge
reisemønster på jernbane
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Bruk av store datamengder,
gjerne kalt "Big Data", for å
analysere og predikere atferd
er et felt i rask utvikling. Nye
teknologiske løsninger og
systemer kan generere svært
mye informasjon til en lav
kostnad. Det handler blant
annet om internettaktivitet,
kommersiell aktivitet, mobilte-

lefondata og andre bevegelsesrelaterte data. Dette åpner
også for spennende muligheter ved analyse og evaluering
av store statlige investeringsprosjekter.
I 2014 gjorde Conceptforskerne Nils Olsson og
Heidi Bull-Berg en forstudie
hvor de kartla ulike kilder til

Big Data, som kan være aktuelle for evaluering av store
statlige investeringsprosjekter.
Forskerne identifiserte også
ulike typer utfordringer og
barrierer knyttet til tilgjengelighet og anvendelse som i så
fall må overkommes. Studien
konkluderte med at det er et
betydelig potensial for å nyt-
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tiggjøre seg av Big Data i analyse og evaluering av statlige
investeringsprosjekter, både
alene og i kombinasjon med
andre kilder.
Samtidig er dette nybrottsarbeid, og forskerne anbefalte
en trinnvis uttesting ved bruk
av piloter. Nå publiserer vi en
studie som anses som første
steg i en undersøkelse av
hvordan mobiltelefondata kan
brukes til å kartlegge passasjertrafikk på jernbane. God
informasjon om bruken av
jernbane er i dag mangelvare. I
ex ante analyser benyttes
gjerne transportmodeller til å
simulere endringer i reisemønstre som følge av en utbygging. En utfordring er at
data over antall reisende som
brukes i disse modellene stort
sett er basert på manuelle
tellinger og reisevaneundersøkelser, som har flere svakheter knyttet til blant annet
representativitet og kvalitet. I
ex post evaluering behøver
man data om den faktiske
trafikken før og etter at tiltak
er gjennomført. Togoperatørene gjør gjerne egne tellinger,
men også disse har svakheter,
og konsulenter og forskere får
typisk ikke tilgang til denne
typen data grunnet forretningshensyn.
Pilotstudien er gjennomført av
de to Concept-forskerne i
samarbeid med forskere fra
Telenor. En har analysert
mobiltelefondata basert på en
kilde med aggregert data for
oppkoblinger per basestasjon.
Fem basestasjoner nær toglinjen ble valgt ut, men samtidig
ikke for nært vei og bebyggelse, slik at en kunne anta at
togpassasjerene stod for mesteparten av mobiltrafikken.
Forskerne finner at sammenhengen mellom mobiltrafikken

Bilde: www.nsb.no
og de faktiske togpasseringene
er god når målefrekvensen er
høy nok. I neste steg sammenlignes mobiltrafikken med
faktiske passasjertellinger
(data fra togselskap) for å
validere målingene. Studien
konkluderer med at det er
gode muligheter for å kunne
predikere passasjertrafikken
på jernbane basert på mobiltelefondata, men at dette krever
data for lengre tidsperioder
og sortering etter ukedag og
tidspunkt på døgnet, noe en
ikke har hatt mulighet til å
studere i denne piloten.

et arbeid i Telenor for å gjøre
avklaringer om hvordan mobiltelefondata for bevegelser fra
en basestasjon til en annen kan
lagres og gjøres tilgjengelige på
en måte som er akseptabel i
forhold til personvern. Gitt at
dette finner sin løsning, kan
det åpne seg nye muligheter
for å bruke mobiltelefondata til
å beskrive hele reisen fra dør
til dør som også inkluderer
skifte mellom transportformer.
Denne studien er således et
lite skritt på veien, men det er
all grunn til å følge med på
utviklingen videre.

Når data av denne kvaliteten
er tilgjengelig vil mobiltelefondata kunne erstatte eller supplere andre passasjermålinger
som brukes i dag. Det pågår

Studien er publisert som Concept arbeidsrapport og kan
lastes ned her: www.ntnu.no/
web/concept/arbeidsrapporter

På noe sikt vil
mobiltelefondata
kunne erstatte eller
supplere andre
passasjermålinger
som brukes i dag.

Nils Olsson, professor ved NTNU, og Heidi Bull-Berg, forskningsleder i SINTEF
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Ny bok: The Oxford Handbook of
Megaproject Management
I disse dager publiseres en svært
aktuell bok om store prosjekter
i den prestisjefylte serien Oxford Handbooks. Kollega Bent
Flyvbjerg ved Universitetet i
Oxford er redaktør for antologien.
At boken har Piet Bruegels
berømte bilde av Babylons fall
på forsiden er ikke tilfeldig. Det
handler om verdens største
byggverk langt tilbake i tid som
allikevel ble ødelagt, og at dette
var forutsett. Flyvbjerg beskriver innledningsvis det han kaller
«The Iron Law of Megapro-

jects», som han ganske enkelt
formulerer slik: «Over budget,
over time, under benefits, over
and over again». Om dette treffer like godt i Norge er et åpent
spørsmål, fordi det er mye som
tyder på at det går bedre her
enn i mange andre land.

Cases. Det er et omfattende
verk med 25 kapitler, skrevet av
43 forfattere. Det tar mål av seg
til å bli et standardverk på feltet.
Norge er representert ved
Concept-programmet, med et
kapittel fra om kvalitetssikring
av megaprosjekter.

Boken har imidlertid en langt
mer positiv vinkling, den handler
om hvordan man skal unngå
katastrofer, og at problemene
oppstår. Den er organisert i fire
deler: Utfordringer, årsaker,
tiltak, og eksempler. På engelsk:
Challenges, Causes, Cures , and

Dette er en meget grundig bok
som er resultatet av en utviklingsprosess gjennom mer enn
to år, og kan anbefales. Den kan
bestilles på Amazon, eller via
Concepts nettside:
www.ntnu.no/concept/b-ker

Introduction: The Iron Law of Megaproject Management, B. Flyvbjerg
Part I Challenges
Has Megaproject Management Lost Its Way? Lessons from History, S. Lenfle and C. Loch
Cycles in Megaproject Development, M. Siemiatycki
Professor Bent Flyvbjerg (foto: Said
Business School)

Big is Fragile: An Attempt at Theorizing Scale, A. Ansar, B. Flyvbjerg et al.
Institutional Challenges and Solutions for Global Megaprojects, R. E. Levitt and W. R. Scott
Megaproject Decision Making and Management: Ethical and Political Issues, B. van Wee and H. Priemus
Biggest Infrastructure Bubble Ever? City and Nation Building with Debt-Financed Megaprojects in
China, X. Ren
Part II Causes
Did Megaproject Research Pioneer Behavioral Economics? The Case of Albert O. Hirschman, B.
Flyvbjerg
Megaproject Escalation of Commitment: An Update and Appraisal, H. Drummond
Megaprojects as Games of Innovation, R. Miller et al.
Power and Sensemaking in Megaprojects, S. Clegg et al.
A Collective-Action Perspective on the Planning of Megaprojects, N. Gil
Understanding Drivers of Megaevents in Emerging Economies, R. A. Baade and V. A. Matheson
Part III Cures
Innovation and Flexibility in Megaprojects: A New Delivery Model, A. Davies et al.
Megaproject Stakeholder Management, G. Winch
Private Finance: What Problems Does It Solve, and How Well?, G. Hodge and C. Greve
Wider Impacts of Megaprojects: Curse or Cure?, R. Vickerman

Bent Flyvbjerg (ed.), The Oxford
Handbook of Megaproject Management, 624 pages, Oxford University
Press, Oxford, April 2017, ISBN
0198732244

Quality Assurance in Megaproject Management: The Norwegian Way, G. H. Volden and K. Samset
The Good Megadam: Does It Exist, All Things Considered?, T. Scudder
Part IV

Cases

Cracking the Code of Megaproject Innovation: The Case of Boeing's 787, V. Holzmann et al.
The Power of Systems Integration: Lessons from London 2012, A. Davies
Iconic Urban Megaprojects in a Global Context: Revisiting Bilbao, G. del Cerro Santamaría
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Private Provision of Public Services: The Case of Australia's Motorways, D. Chung
Megaprojects as Political Symbols: South Africa’s Gautrain, J. van der Westhuizen
Large Dam Development: From Trojan Horse to Pandora's Box, R. Ahlers et al.

Vi lanserer et nytt dataprogram for å samle og
sortere uensartete mengder data
Hjernen er god til å samle og
holde på store mengder informasjon. Men dårligere til å
sortere og bearbeide informasjonen samlet. Verre blir det
når det er forskjellige typer
informasjon, som tall, tekst,
bilder, diagrammer, tegninger,
osv.
For noen år siden laget Concept et dataprogram for å
håndtere slik informasjon. Vi
kalte det GrandView. Det har
nå gjenoppstått i ny og forbedret utgave, med et brukergrensesnitt som gjør det mulig
å trekke og flytte informasjonselementer direkte på
skjermen. GrandView er en
database hvor man knytter
flere stikkord til hvert element som legges inn. Når man
har samlet en større informasjonsmengde sorterer programmet informasjonen på
forskjellig måte, for eksempel

tematisk, kronologisk, etter kilde, eller i form av innholdsfortegnelsen i en rapport. På den
måten får man oversikt over
materialet, kan oppdage mangler
eller hull som bør tettes, og til
slutt kan ordnes systematisk som
underlag for å skrive en rapport.

forskergruppe, med anvisninger
og innspill fra Gro Holst Volden
og Knut Samset. Det legges ut på
programmets nettside og kan
fritt lastes ned under
”programvare og verktøy”

GrandView er først og fremst
ment som et hjelpemiddel for
team som arbeider med etterevaluering av prosjekter, men
kan brukes til alle typer analyser.
Det har vært brukt med stort
hell ved NTNU til å skrive studentoppgaver og doktorgradsavhandlinger, men kan saktens også
brukes til andre oppgaver, fra
konseptvalgutredninger til kriminalromaner.

Innspill og forslag til forbedringer
fra brukere etter hvert mottas
med takk.

Programmet ble opprinnelig laget
av Knut Samset, men har gjenoppstått i en ny tredje versjon
etter intenst arbeid fra sivilingeniør Bjørn Bråthen i Concepts
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www.ntnu.no/concept/
programvare-og-verkt-y

Bjørn Bråthen har utviklet
den nye versjonen av dataprogrammet GrandView
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Internasjonale
studier har vist at
trafikken i
bompengeprosjekter ofte har blitt
betydelig lavere
enn planlagt. Vi
kan ikke se den
samme skjevheten
i Norge

Realistiske trafikkprognoser i
bompengeprosjekter
Bompenger er en viktig del av
norsk vegfinansiering, og i
årene fremover vil bilistenes
egne bidrag til nye veger øke
ytterligere. Alle bompengeprosjekter må vedtas av Stortinget, og før det kan skje,
gjør Statens vegvesen grundige
utredninger av alle forutsetninger som det private bidraget er basert på.
Den viktigste forutsetningen
for om en veg lar seg helt
eller delvis finansiere med
bompenger er antall kjøretøy
som vil benytte den. Derfor
legger Statens vegvesen ekstra
vekt på å utarbeide treffsikre
trafikkprognoser.
At dette er viktig, er lett å
forstå. Hvis trafikken blir vesentlig lavere enn forutsatt,
kan det føre til inntektssvikt. I
verste fall kan bompengeselskapet gå konkurs, långiverne

tape sine penger og bilistene
må betale bompenger nærmest på ubestemt tid, slik det
skjedde i Ålesundtunnelene.
Internasjonale studier har vist
at trafikkprognosene har vært
svært usikre og at trafikken
ofte har blitt betydelig lavere
enn planlagt.
I Norge har vi et stort antall
bompengeprosjekter og dermed et godt grunnlag for å
studere dette. Nylig publiserte
Morten Welde fra Concept
programmet og James Odeck
fra NTNU/Statens vegvesen
en artikkel i den høyt rangerte
journalen Transportation
Research Part A: Policy and
Practice hvor de viste at trafikkprognosene i 68 bompengeprosjekter som enten er
avsluttet eller ennå er i drift i
gjennomsnitt har vært rimelig
nøyaktige. Trafikken i åpnings-

året har i snitt vært 4 prosent
over forventningsverdien. Vi
kan derfor ikke se den samme
skjevheten som man ser i
mange andre land. Prognosene
for den årlige trafikkveksten
har imidlertid vært for lave og
mange prosjekter har derfor
kunnet avslutte bompengeinnkrevingen tidligere enn planlagt. Det kan ha utgjort en
uutnyttet oppside i mange
prosjekter.
Artikkelen påpeker at Norge
har mye erfaring med bompengeprosjekter, slik at nye
prosjekter har mange referanseprosjekter å basere seg på.
Videre at vi har gode metoder
og modeller, og krav om kvalitetssikring av beslutningsunderlaget. Et tilleggsmoment er
at bompengeselskapene i Norge ikke motiveres av profitt. I
mange andre land er det en
budprosess i forkant, hvor
selskapene har insentiver til å
legge inn høye trafikkprognoser, for å øke sannsynligheten
for å få kontrakten. Dette
viser at det er viktig å ha gode
organisatoriske rammeverk og
mekanismer for risikofordeling når man etablerer en
bompengeordning.
Artikkelen kan lastes ned her:
www.sciencedirect.com/
science/article/pii/
S0965856416304529
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Programleders hjørne. Professor Knut Samset

Blind uoppmerksomhet og uforutsette følger
Om sebraer, gorillaen i rommet og hvite elefanter
Sebraprosjekter
Hvorfor har sebraen striper?
Mange har lurt på det. Det
finnes forskjellige legender og
sagn om dette i lokale afrikanske kulturer. Det kan dreie
seg om resultatet av hester og
esler som sloss, hester som
utsettes for lureri fra mytiske
skapninger eller andre dyr,
eller at dyrene gjør det selv
for å pynte seg. En mer troverdig forklaring i dag er at
stripene er kamuflasje. For oss
mennesker fortoner det seg
som et paradoks, fordi det
nettopp er stripene
som gjør dem synlige: sebraene står ut
fra helheten i et
område med grønn
vegetasjon eller et
okerfarget savannelandskap. Men forskere holder fast ved
sitt og forklarer at
de store kattedyrene er fargeblinde.
Dermed gjør stripene at det blir vanskelig for dem å
oppdage sebraene.
Dette kan også
brukes som metafor for hva
som skjer med investeringsprosjekter. Dersom man studerer dem i lys av hva man vet
om prosjekter generelt, så
skiller de seg kanskje ikke ut.
Men om en tar ett ut av flokken og studerer det nærmere,
blir saken en helt annen. Da
kan det hende at det står ut
fra helheten og blir veldig
synlig. På godt eller vondt.
Ta for eksempel norske vannkraftprosjekter. De færreste
av oss har et forhold til hva
dette innebærer fordi det er

mange av dem og de ikke blir
lagt merke til. Utbyggingen
skjedde for lenge siden. De er
usynlige til tross for, eller
kanskje på grunn av sin vellykkethet. Men om man ser nærmere på enkelte av dem finner
vi at de var planlagt og gjennomført med høyt spesialisert
kompetanse. Kostnadsoverskridelser og forsinkelser i
byggefasen var små i forhold
til mange andre prosjekter.
De produserer enorme mengder høyverdig energi tiår etter
tiår. Det mest fabelaktige er at
drivstoffet er gratis. Det er

slike kraftverk. Ikke minst
fraværet av kriser gjør at de
går under radaren for samfunnets oppmerksomhet. Et sebraprosjekt.

Gorillaprosjekter
Ta et gasskraftverk til sammenlikning. Disse tilhører et
fagområde hvor vi har relativt
lite spesialisert kompetanse.
De er sterkt miljøforurensende. De bygges med store
kostnadsoverskridelser. Drivstoffet er kostbart i den forstand at alternativ anvendelse
ville gitt store inntekter. Den

De færreste av
oss har et forhold
til norske
vannkraftprosjekter fordi
det er mange av
dem. De er
usynlige til tross
for, eller kanskje
på grunn av sin

vann fra fjellene. Og det er
kontinuerlig. Ikke minst er
vannkraftverkene svært miljøvennlige i forhold til alternativet, som er kraftverk basert
på fossil eller fissil energi. Vi
tar dem for gitt, til tross for at
Norge gjennom et hundreår
har vært verdensledende på
denne typen prosjekter. Omtrent like lenge har vi vært det
mest elektrifiserte landet i
verden. Det er mye av bakgrunnen for industrialiseringen. Og vi kan knapt huske
sist det var en ulykke med

samfunnsøkonomiske lønnsomheten er derfor lav, relativt sett. Og som vi etter
hvert har fått erfare, så er
ikke prisen på gasskraft konkurransedyktig i det norske
markedet, så det hele er et
tapsforetak.
Dette prosjektet står ut i
sterk kontrast til helheten, og
vi kan derfor snakke om et
gorillaprosjekt. Det var kontroversielt helt fra starten og
møtte kraftig politisk motstand. Men det ble allikevel
gjennomført. Man var opptatt

vellykkethet.
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Programleders hjørne, forts.
av at investeringen kunne gi
hadde allikevel ikke hjulpet,
arbeidsplasser og økonomisk
fordi olje- og petroleumssektgevinst på sikt, og la mindre
oren er unntatt fra statlig
vekt på varsellampene som
kvalitetssikring.
lyste. Eller vi så mer overflaHvorfor? Fordi industrien i
tisk på det, bare som en anden sektoren har sitt eget
nen type kraftprosjekter, som
system for kvalitetssikring.
vi erfaringsmessig er veldig
Men som åpenbart ikke virket
flinke med i Norge. Og som
per definisjon er
vellykkete.
Sebraprosjekter

Både planleggerne
og politikerne var
kanskje for opptatt
av selve prosjektet
og prosjektprosessen til å
oppdage at det var
en gorilla de hadde
med å gjøre.

Side 8

seg at det spaserte en person i
gorilladrakt rett gjennom
gruppen mens dette pågikk.
Han stoppet opp og slo seg på
brystkassen, før han forsvant
ut av bildet. Og knapt noen la
merke til det, eller at det bare
var to hvite spillere i siste del
av sekvensen, og fire i svart.
Forskerne
kalte det blind
uoppmerkStikker seg ikke ut fordi det er mange av dem
somhet.

Statoil fikk presset gjennom
Gorillaprosjekter
gasskraftverkDet var kanOppdages ikke på grunn av kompleksitet og «blind uoppprosjektet på
skje dette som
merksomhet»
Mongstad i
skjedde med
2006. Staten
gasskraftverHvite elefanter
forpliktet seg til
ket. Både planTiltak som gir lite eller ingen nytte på sikt
å ta regningen
leggerne og
med avgassene.
politikerne var
Det vil si å utkanskje for
vikle teknologien og bygge et
i dette tilfellet. Problemet var
opptatt av selve prosjektet og
anlegg som skulle sørge for
kanskje at det i dette tilfellet
prosjektprosessen til å oppdaCO2-fangst. Statoilsjefen omikke handlet om det som Statge at det er en gorilla de hadtalte prosjektet som norgesoil driver med til daglig, det vil
de med å gjøre. De så ikke
historiens største Enøksi leting etter og produksjon
prosjektet som ikke burde
prosjekt. Statsministeren omav olje og gass. Men noe helt
vært der på grunn av
talte statens del som Den
annet. Kanskje prosjekter i
kompleksiteten alt det andre
norske månelandingen.
denne sektoren allikevel bursom skjedde.
de omfattes av KS-ordningen.
Nå har begge prosjektene
Det gorillaprosjekter har til
I alle fall eventuelle annerlehavarert og beslutningen er
felles er at det virvles opp så
desprosjekter.
tatt om å avvikle. Statoil tapte
mye informasjon underveis at
omtrent 500 millioner kroner
Blind uoppmerksomhet det blir vanskelig å oppdage
årlig på gasskraften ifølge
realitetene etterhvert. Ikke
Hvorfor
betegnelsen
gorillaNRK.
fordi problemene ikke er
prosjekt? Psykologer ved Harsynlige, men på grunn av beSpørsmålet i etterkant er
vard-universitetet fikk i 2002
visst eller ubevisst uoppmerkhvorfor man gjennomførte
mye publisitet for et eksperisomhet.
prosjektene. Problemet med
ment som skulle utforske folks
lønnsomhet kunne umulig
Det nyttigste og minst kostoppmerksomhet. Forskerne
komme som en overraskelse.
nadskrevende ville være å luke
laget en kort videosekvens
Det må ha vært opplagt hele
ut de verste prosjektene så
der seks håndballspillere løp
tiden. Det handlet jo ganske
tidlig som mulig. Da vil man
rundt på et lite område og
enkelt om å sammenligne
også unngå til dels store kostkastet ball til hverandre. Tre
konseptet med alternativet,
nader til utredning og planlegmed hvite og tre med svarte
som er vannkraft.
ging. Forslaget om høyhastigtrøyer. Forsøkspersonene
hetstog mellom landets størsskulle se videoen og telle anDet er nærliggende å spørre:
te byer er et eksempel på at
tall ganger ballen ble kastet
ville konseptvalget sluppet
man lykkes med akkurat dette.
mellom spillerne i hvitt. De
gjennom KS1? Det får vi aldri
De fleste visste at konseptet
skulle også si ifra om de oppsvar på. Uheldigvis for Staten
var urealistisk i et lite land
daget noe uvanlig.
(og Statoil) så kom ikke KSmed lav befolkningstetthet,
ordningen før i 2006. Kanskje
Utrolig nok viste det seg at
store avstander og vanskelig
burde de ha ventet. Men det
færre enn halvparten fikk med
topografi. Det ville bli for dyrt
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å bygge, og antall passasjerer
og dermed inntektene ville bli
alt for lave. I dette tilfellet
gjorde man det man skulle, ta
tyren ved hornene, eller skal
man si gorillaen i ørene. Man
gjennomførte en utredning på
et tidlig tidspunkt som var
tilstrekkelig informativ til at
hele ideen ble lagt død. Det
kostet riktignok noe å utrede,
men forslaget ble skrinlagt
allerede i 2012 og kom aldri
så langt som til KS1, noe som
ville mye blitt dyrere.
Dette er viktig, for vi vet erfaringsmessig at når konseptene
kommer ut i det offentlige
rom kan det være for sent. Da
får man ofte en dragkamp
mellom sterke interesser,
politiske aktører og med medienes påvirkning. Eller mellom landsdelene, som i tilfellet
skipstunnelen.

Hvite elefanter

omkamper i tre tiår - lyktes
pådriverne med å få det inn på
Nasjonal transportplan. Den
videre skjebnen er fremdeles
ikke helt avklart, men prosjektforslaget har sluppet gjennom den viktigste beslutningsporten.
Skipstunnelen er vårt beste
eksempel på en hvit elefant.
Ingen har regnet på det, men
30 år med et stort antall omfattende utredninger, saksbehandling, informasjonskampanjer og annet har trolig allerede
kostet et stykke på vei det
byggingen av tunnelen eventuelt vil koste. Dersom tunnelen
blir bygget vil man trolig erfare av det er et lite antall fritidsbåter og mindre fartøy
som blir brukerne, ikke store
skip som forutsatt. Man sitter
igjen med verdens største hull
i fjellet og kan i beste fall bare
håpe på at turister finner det
interessant å ta turen innom.

Evaluering og etterpåklokskap
Dersom man skulle være så
uheldig at gorillaprosjekter og
hvite elefanter slipper gjennom og blir gjennomført, må
man i alle fall ikke la vær å
evaluere dem i etterkant. Selv
om det da er alt for sent å
gjøre noe med misæren. Det
kan være fristende å la vær,
men da taper man muligheten
til å trekke erfaringer som kan
få verdi senere og bidra til
bedre valg i fremtiden. Eller,
og det er kanskje vel så viktig,
å bruke prosjektet som eksempel for å luke ut verstingene på et tidlig tidspunkt. Da
slipper man også omkostningene med utredning og
planlegging.
Etterevaluering av KSprosjektene gjennomføres nå
systematisk i regi av Concept.
Til nå er ca. 40 av de over 200

vårt beste
eksempel på en
hvit elefant.
Man sitter igjen
med verdens
største hull i
fjellet og kan i

Her dreier det seg om fullstendig unyttige gaver som
koster og blir en belastning.
Uttrykket hvit elefant brukes
om noe som viser seg å være
bortkastete penger eller har
svært liten nytteverdi. Det
stammer fra en beretning om
kongen i Siam som ga hvite
elefanter til sine fiender for å
ruinere dem, ettersom disse
var hellige dyr som ikke kunne
settes i arbeid eller drepes.
Det brukes i dag som betegnelse på mislykkete investeringsprosjekter i utviklingsland.
Tanken går umiddelbart til det
påtenkte skipstunnelprosjektet på Vestlandet ved Stad.
Det er et prosjekt som gjentatte ganger ble avvist av ekspertene, først og fremst fordi
ekspertene fant at det ikke er
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Men allikevel, gjennom

Skipstunnelen er

beste fall bare
håpe på at
turister finner det
interessant å ta
turen innom.

Sebrakamuflasje brukt i krig. Dette er transportskipet USS West
Mahomet ved kai i 1918
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prosjektene som har vært kvalitetssikret kommet så langt at de
er fem år inne i driftsfasen og
modne for etterevaluering. Så
langt er 20 av disse evaluert, de
fleste ved hjelp av eksterne fagmiljøer.
Vi er i ferd med å gjennomføre
en meta-evaluering av disse. Noe
av intensjonen var å få prosjektene ut i lyset og sjekke om det var
sebraprosjekter og gorillaer i
flokken. Det er en interessant
øvelse. Hver evaluering er meget
grundig og vurderer en rekke
forhold, det gjelder om prosjektene:

 var godt gjennomført,
 leverte det de skulle,
 holdt seg innenfor budsjettet,

 var kostnadseffektive,
 på litt lengre sikt oppnådde de effektene som var
planlagt,

 om de hadde andre virkninger av betydning i positiv
eller negativ retning,

 om det i det store og hele
var behov for prosjektet,

 om man kan forvente at
dette vil fortsette i årene
som kommer, og

 om samfunnsnytten var
større enn kostnadene.
Svaret foreligger før sommeren. Ved hjelp av evalueringene kan vi få kunnskap om
hvordan prosjekter på ulike
måter kamuflerer seg. Dersom man vet nok om det blir

det lettere å gå inn på et tidlig
tidspunkt og luke ut sebraene
som vil være usynlige i landskapet og gorillaene som ikke
skal være der. Målet må være
at man ikke ender opp med
verstingene som det på Mongstad.
I nær fremtid bør staten sørge
for å etterevaluere Statoils
Enøk-prosjekt og politikernes
månelanding på Mongstad.
Ikke minst trenger vi å få kartlagt hva som skjedde i tidligfasen og hvordan konseptvalget
ble kvalitetssikret. Det kan
være smertefullt, men her må
det være mye å lære, for dette
er to av våre beste eksempler
på prosjekter som ikke skulle
vært der.

Noen tiltak for å unngå kostnadsutglidning i
forprosjektfasen
Kostnadsvekst i en tidlig fase av
statlige investeringsprosjekter
har vært dokumentert i flere
studier. Blant annet viste en
Concept-studie i fjor at av 20
prosjekter som har gjennomgått både KS1 og KS2, har et
flertall hatt kostnadsøkning, og
økningen har i snitt vært på 40
prosent i faste kroner (Welde,
2016, Kostnadsutvikling i store,
statlige investeringsprosjekter
fra KS1 til KS2). Problemet ble
også omtalt av Børmer-utvalget
og Produktivitetskommisjonen.
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Det betyr at det er behov for
bedre styring og kostnadskontroll i en tidlig fase av statlige
investeringsprosjekter. En prosjektgruppe ble derfor nedsatt
av regjeringen for å vurdere
aktuelle tiltak. Resultatet kan
en lese om i regjeringens forslag til revidert budsjett (Prop.
129 S (2016–2017), Tilleggsbe-

vilgninger og omprioriteringer
i statsbudsjettet 2017, Foreløpig utgave).

Endringslogg
Det er besluttet at ansvarlig
fagdepartement skal sørge for
at det etableres endringslogger for forprosjektfasen i de
store prosjektene, dette for å
få bedre oversikt over
endring i omfang og kostnader. For samferdselsprosjekter omtales dette i
Nasjonal transportplan
(NTP) kapittel 4. Startpunktet skal være et styringsmål som settes for
kostnadene i planleggingsfasen (normalt etter vedtatt kommunedelplan), og
kostnadene skal så langt
som mulig styres mot
dette målet. Ved større
endringer skal saken forelegges regjeringen. Det

er avgjørende at forutsetningene for prosjektet er
omforent mellom aktørene.
NTP nevner også at det skal
utarbeides retningslinjer for
kostnadsdeling mellom staten
og lokalt nivå i statlige utbyggingsprosjekter, i tilfeller der
det også er ønsker om å få
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inkludert andre tiltak av mer
lokal karakter.

for kostnadsstyrt prosjektutvikling.

her fastsettes skal være styrende for forprosjektfasen.

Egen ordning for byggeprosjekter

Etter konseptvalget innføres
en ny fase, «prosjektavklaring», hvor oppdragsdepartement har ansvar for å
klargjøre mål, overordnete
rammer og kostnader, det vil
si en konkretisering av det
valgte konseptet.

En noe enklere ordning gjelder for prosjekter mellom 300
-750 mill. kroner. Kommunalog moderniseringsdepartementet har utarbeidet en ny
veileder om håndtering av
tidligfasen, hvor ordningen er
nærmere presentert.
www.regjeringen.no/
contentassets/1b8987132a004f208de
a5a750203312f/h2389_styring_store_statlige_b
yggeprosjekter.pdf

Statlige byggeprosjekter i sivil
sektor (det vil si hvor Statsbygg normalt er byggherre) får
sin egen ordning.
Oppdragsdepartementet skal
med bakgrunn i en kostnadsusikkerhetsanalyse beregne et
kostnadsestimat (P50) med
angitt usikkerhet som grunnlag

Etter denne fasen innføres et
nytt beslutningspunkt på regjeringsnivå, «Oppstart forprosjekt». De rammene som

Seminar om verdsetting av miljøeffekter i
samfunnsøkonomiske analyser
Effekter på miljø og andre
kollektive goder har ingen
markedspris og kan derfor
være vanskelig å håndtere i
samfunnsøkonomiske analyser. Men det finnes en rekke
metoder for verdsetting av
ikke-markedsomsatte virkninger, og de blir stadig av
bedre kvalitet.
21. mars inviterte Menon
Centre for Environmental and
Resource Economics (MERE)
til et fagseminar om dette
temaet, i samarbeid med Universitetet i Stavanger og Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU). Om lag
70 tilhørere var møtt frem for
å få med seg et spennende
program, med flere celebre
internasjonale foredragsholdere. Ikke minst Richard Carson
som regnes som Betinget

Verdsettingsstudiens «far».
Etter Exxon Valdez-ulykken i
1989 som førte til store oljeutslipp utenfor kysten av Alaska, ledet Carson studien som
ble et vendepunkt når det
gjelder å bruke spørreundersøkelser til å utlede hypotetisk
betalingsvillighet for miljøgoder - undersøkelsen ble tatt
seriøst og resultatene brukt
som del av skadeoppgjøret
etter ulykken.
Professor Ståle Navrud presenterte, på vegne av arrangørene, foreløpige resultater fra
en studie som skal verdsette
befolkningens betalingsvillighet
for å unngå et oljeutslipp langs
kysten av Norge. Foreløpige
funn tyder blant annet på at
det er små regionale forskjeller, med unntak av folk fra
Nord-Norge som har en høy-

ere betalingsvillighet enn
andre. Carson presenterte en
tilsvarende, helt fersk og oppdatert studie av amerikaneres
betalingsvillighet for å unngå
oljeutslipp. De andre foredragsholderne, professorene
John Loomis, John Rolfe,
Richard Ready og Jon Strand,
presenterte også nyere studier og diskuterte hvordan
resultatene brukes i beslutningssammenheng – fortrinnsvis i USA og Australia. Det
finnes en rekke ulike verdsettingsmetoder, og bruksområdene er mange, fra verdsetting
av vann- og luftkvalitet, til
rekreasjonsverdier, bevaring
av skog og utrydningstruede
dyrearter.
De siste årene har mange
brukt den såkalte økosystemtjeneste-tilnærmingen, som

Professor Richard Carson fra University of California
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fokuserer på de tjenestene vi får
fra økosystemene fremfor på
miljøgodene direkte. Interessen
fra myndighetsnivået synes å
være økende. Samtidig er verdsettingsstudier generelt ressurskrevende, og har fortsatt mange
utfordringer. Det ble nevnt at

en av de største utfordringene i
dag, spesielt i USA, er den store
andelen «protestsvar» som
skyldes at folk ikke har tillit til
staten og statlige tiltak på generell basis. Videre kan det være
krevende å standardisere enhetsverdier fordi lokalisering og

andre kontekstuelle forhold
ofte har stor betydning for
resultatene. Kristin Magnussen
fra Menon avsluttet med å
minne om at miljøvirkninger
ikke absolutt må prissettes –
det viktigste er at de beskrives
på en god måte og tas hensyn
til, og økosystemtjenestetilnærmingen er uansett nyttig
for dette.
Presentasjonene ligger ute
her: www.menon.no/storinteresse-seminar-verdsettingmiljoeffektersamfunnsokonomiskeanalyser/

Difi. Nettverk for program- og porteføljestyring
Direktoratet for forvaltning og
IKT (Difi) forvalter en prosjektmodell tilpasset offentlige prosjekter, kjent som Prosjektveiviseren. Fokus er digitaliseringsprosjekter, men modellen kan
benyttes på de fleste typer prosjekter. Det er ikke laget noen
tilsvarende offentlig modell for
program- og porteføljestyring,
men Difi henviser til Axelos’
modell, og har etablert et nettverk for program- og porteføljestyring, hvor virksomheter kan
utveksle erfaringer om disse
temaene og søke gjensidig støtte.
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Seneste møte i nettverket var 6. april, og
Concept var representert. Vertskap for
møtet var Direktoratet for e-helse, som
for øvrig var årets
vinner av Bedre Statprisen for det nasjonale tiltaket
«Kjernejournal». Direktoratet
fortalte om sin rolle som pådri-

ver for e-helseutviklingen, og
om to konkrete programmer,
Felles infrastruktur i helse- og
omsorgssektoren (FIA) og Nasjonalt program for velferdsteknologi. Begge består av flere
prosjekter og involverer en
rekke aktører. Det ble gode
diskusjoner i møtet, og det ble
klart at mange programmer
opplever de samme utfordringene, som delt eierskap til gevinstene som skal tas ut, og finansierings- og styringsordninger som
ikke er tilpasset dette.
DFØ presenterte en ny rapport
som anbefaler tiltak for bedre
gevinstrealisering i staten. Rapportens utgangspunkt er at det
står dårlig til – dersom det
overhodet gjøres en analyse i
forkant for å identifisere gevinstene (nytten) av et prosjekt
eller program, så blir den sjelden fulgt opp. Virksomhetene
sier: «gevinster er noe vi snakker om når vi ber om penger».
Men for å sikre at gevinstene
realiseres må man også identifi-

sere forutsetningene for dette, og planlegge og gjennomføre nødvendige supplerende
tiltak som opplæring, rolleendring, og omorganisering.
Mange av tiltakene som foreslås i rapporten er kompetansetiltak, andre handler om å
øke etterspørselen etter gevinster fra virksomhetsledelsen og i etatsstyringen.
Det er åpning for å ta opp nye
medlemmer i nettverket, fortrinnsvis fra virksomheter som
arbeider aktivt med digitaliseringsprosjekter og programog porteføljestyring. Les mer
om Prosjektveiviseren, gevinstrealisering og programog porteføljestyringsnettverkene på www.difi.no
Rapporten om tiltak for bedre
gevinstrealisering kan lastes
ned her: https://dfo.no/
Documents/FOA/
publikasjoner/rapporter/
Rapport_2017-2%20Tiltak%
20for%20bedre%
20gevinstralisering.pdf

Løser NTP fremtidens transportutfordringer?
I april la regjeringen frem
Nasjonal transportplan (NTP)
for perioden 20182029. Dette skaper engasjement og politisk debatt, og 2.
mai arrangerte Transportøkonomisk institutt (TØI) og
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) et fagseminar i
Forskningsparken på Blindern
i Oslo.
Samferdselsminister Ketil
Solvik Olsen presenterte de
økonomiske rammene og
regjeringens strategi for å løse
fremtidens transportutfordringer. I faste kroner legger
NTP opp til en økning på over
30 prosent sammenliknet med
forrige den forrige planen.
NTP er resultatet av innspill
fra ulike interessenter og en
rekke kompromisser mellom
regjeringen og dens samarbeidspartier. Transport er et
område med stor politisk
interesse, men ministeren
pekte også på at gjennomføring av politiske vedtak må
baseres på faglige vurderinger.

ulønnsomme prosjekter blir
prioritert. Faktisk så er samlet
netto nytte lavere i den kommende planen enn i NTP 2014
-2023 som også har vært kritisert for manglende bruk av
samfunnsøkonomisk analyser.
Lindberg viste til Concept
rapport nr. 33 og mente at
slik tilsynelatende formålsløs
pengebruk ville ha vært utenkelig i vårt naboland. Han
pekte også på at å bruke bompenger på lavtrafikkerte veger
ville ha blitt ansett som
«galskap» i både Sverige og de
fleste andre land.
Bruken av bompenger ble
også drøftet av Svein Bråthen
fra Høgskolen i Molde, medforfatter av Concept rapport
nr. 49. Han pekte på at bompenger kan ha store konsekvenser for samfunnsøkonomisk lønnsomhet, spesielt i
tilfeller der bilistene kan velge
mellom ulike ruter.
Brukeravgifter var også et av
temaene da organisasjonene
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Opplysningsrådet for veitrafikken, Trygg Trafikk, Bilimportørenes Landsforening, Norges
Lastebileier-Forbund og Virke
presenterte sine synspunkter
på NTP. Selv om de i all hovedsak var fornøyde med NTP
pekte de på at avgiftene burde
dreies fra kjøp til bruk, og at
et nasjonalt vegprisingssystem
til erstatning for både drivstoffavgift og bompenger burde utredes. Organisasjonene
pekte også på at fylkesvegene,
som i lengde utgjør over fire
ganger antall kilometer riksveg, stedvis kan ha et langt
større behov for oppgradering
enn mange riksveger.
TØI, OFV og andre aktører
innenfor transportsektoren
utforsker for tiden mulighetene for en egen norsk transportkonferanse. Den gode
deltakelsen på seminaret om
NTP tyder på at interessen
for en slik konferanse kan
være stor.

Samferdselsministeren er
kjent som en teknologioptimist, og forventer store endringer i vår reisehverdag det
neste tiåret. Vi er allerede
kjent med nullutslippskjøretøy
på veg, og nå er flyprodusentene også i ferd med å utvikle
elektriske fly. Digitalisering og
lavutslippstekologi vil endre
alle transportformer i løpet av
de neste tiårene.
Etter det politiske innslaget
var det tid for faglige innslag.
Direktør Gunnar Lindberg
ved TØI vurderte planen med
svenske øyne. Han pekte på at
det var vanskelig å finne spor
etter reell prioritering, og at
dette fører til at en rekke
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Seminar om effektpakker i
Jernbanedirektoratet
Store offentlige investeringsprosjekter må planlegges slik
at de gir størst mulig effekt.
For transporttiltak som veg og
jernbane er de formulerte
målene gjerne knyttet til effekter for brukerne slik som
redusert reisetid, økt tilgjengelighet eller sikkerhet. De to
transportformene skiller seg
imidlertid fra hverandre idet
et vegprosjekt kan gi umiddelbar effekt for brukerne når
vegen åpner, mens dette ikke
nødvendigvis er tilfelle for et
jernbaneprosjekt.
Jernbanen er et komplekst og
sammensatt system og det er
veldig lite fleksibelt. Selv om
man korter inn en jernbanestrekning er det langt fra sikkert at dette vil føre til redusert reisetid over en lengre
strekning. Det vil avhenge av
blant annet tilgang til sporvekslere, krysningsspor og
ikke minst at rutetilbudet
evner å utnytte den nye infrastrukturen. Hvis man ikke
realiserer en gevinst for brukerne så har man kun realisert

en kostnad. Flere etterevalueringer av jernbaneprosjekter
har vist at måloppnåelse har
vært mer krevende enn lagt til
grunn på beslutningstidspunktet. Det har vært en for svak
kobling mellom bygging av ny
infrastruktur og utvikling av
togtilbudet.
Å realisere effekter for brukerne var tema på et seminar
som Jernbanedirektoratet
arrangerte den 24. mai. De
har utviklet et verktøy de
kaller effekt-pakker som
dreier seg om å kombinere
ulike grep som til sammen gir
en effekt. Det kan dreie seg
om pakker av tiltak som inkluderer eksempelvis ny infrastruktur, trafikkavtaler, nye
tog, prismekanismer og samarbeidsavtaler. Slik kan man
oppnå effekter for både brukerne, staten, operatørene og
samfunnet for øvrig. Dette
kan minne om noe av tankegangen i bypakkene som i
hovedsak omfatter vegrelaterte tiltak i byer, men
jernbanens effekt-pakker skal

ikke være politiske forhandlingsavtaler med gode og dårlige prosjekter, men pakker av
ulike tiltak som til sammen gir
større måloppnåelse enn hvis
prosjektene hadde vært gjennomført hver for seg og i
tilfeldig rekkefølge.
Etter flere tiår med så godt
som ingen investeringer i ny
jernbaneinfrastruktur pågår
det nå planlegging og bygging
av en rekke nye jernbaneprosjekter. For å nå politiske mål
knyttet til klima og fremkommelighet vil det være nødvendig å utvikle utslippsfrie og
kapasitetssterke transportløsninger i tillegg til vegnettet.
Mange av jernbaneprosjektene
er imidlertid samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Det er
viktig at prosjektene gjennomføres i riktig rekkefølge for å
oppnå størst mulig effekt, men
i mange tilfeller vil ikke måloppnåelse og samfunnsøkonomisk lønnsomhet la seg forene.

Infrastruktur

Trafikkavtaler

Kjøretøy

Prismekanismer

Samarbeidsavtaler

Eksempel, ”Rutemodell 2027”, som
ble presentert på seminaret

Side 14

Effektpakke
En helhetlig og
sammenhengende
løsning

2017, nr. 2

Årsrapporten for 2016 ligger ute
Concept-programmets årsrapport for 2016 er tilgjengelig på
vår nettside. Årsrapporten redegjør for gjennomføringen av
de mål og styringsparametere
som er satt av Finansdeparte-

mentet i departementets gjennomføringsbrev til programmet.
www.ntnu.no/concept/
arsrapport

Aktuelle hendelser fremover
Prosjekt
The International Research Network on Organizing by Projects (IRNOP)
holder konferanse 12.-14. juni
2017 i Boston, Massachusetts,
med tittelen “The Modern
Project: Mindsets, Toolsets,
and Theoretical Frameworks».
http://irnopboston.org/
IPMA World Congress,
holdes 5.-7. september 2017 i
Astana, Kazakhstan. Tema:
“Breakthrough competences
for managing change”. http://
ipmawc2017.com/
Konferansen “Managing
complex adaptive systems” holdes som et samarbeid mellom EPOC
(Engineering Project Organization Conference) og MW (the
5th International Megaprojects
Workshop: Theory meets
practice). Datoen er 5.-7. juni
2017 og stedet er Stanford
Sierra Camp, Lake Tahoe,
USA. www.epossociety.org/
EPOC2017/
ICCPM, International
Conference on Construction and Project Management, 2017 holdes 17.-19.
august 2017 i Sapporo, Japan.
Mer info kommer her
www.iccpm.org/

ProjMAN 2017, International
conference on project management, for forskere så vel som
prosjektledere, holdes i Barcelona 8.-9. november 2017. Les
mer her: http://
projman.scika.org/
Ledelse
EURAM 2017 holdes i Glasgow 21.-24. juni 2017, med temaet ”Managing Knowledge:
Making Knowledge Work”.
http://euramonline.org/annualconference-2017.html
Nordic Academy of Management Conference skal handle
om ”Nordic Opportunities” og
holdes 24.-25. august i Bodø,
www.nord.no/nff2017
Evaluering
Evalueringskonferansen
2017, i regi av Norsk
evalueringsforening, holdes i
Oslo 23.-24. oktober 2017, med
tema “Evaluering i digitaliseringens tid”. Mer info kommer her:
http://
norskevalueringsforening.no/
Kostnadsestimering
AACEI International arbeider
med å fremme beste praksis
innen kostnadsestimering internasjonalt. De holder årskonferanse 11.-14. juni 2017 i Or-

lando, Florida. Mer info her
www.aacei.org/am/
Transport
European Transport Conference 2017 holdes 4.-6.
oktober i Barcelona. Dette er
en møteplass for både forskere,
politikere og praktikere. Les
mer her https://
etcproceedings.org/conference
Bygg
9th Nordic Conference on
Construction Economics
and Organization holdes 13.14. juni 2017 i Göteborg,
https://
creonnet.wordpress.com/
International Group for
Lean Construction (IGLC)
er et nettverk av forskere og
praktikere fra bl.a. arkitekt- og
ingeniørfagene. IGLC 2017
holdes 9.-12. juli 2017 i Heraklion, Hellas. Tittel er “On the
brink of the Lean Revolution”.
www.iglc.net/
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Digitaliseringskonferansen,
arrangeres årlig av Difi, denne
gangen i Oslo Konserthus, 8.-9.
juni, med tittelen “Digital transformasjon”. Les mer her:
www.difi.no/opplaeringstilbud/
digitaliseringskonferansen
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