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Den perfekte storm
- nødvendig for å transformere 
bransjen?



• Hvorfor kan «den perfekte storm» være det bransjen har behov for?

• Statsbyggs ambisjon og strategiske mål

• Hvordan jobber vi for å realisere vår ambisjon



3 drivere som gjør at bransjen må tenke nytt

Kostnads- og 
effektivitetsutvikling Bærekraft Teknologisk 

utvikling



Kilde: Maersk 

Sektoren preges som helhet av lav produktivitetsvekst (1% vekst siste 20 år mot 2,8% i verdensøkonomien og 3,8% i industrien). Svært varierende 
lønnsomhet og over tid manglende investeringer i ny teknologi og kompetanse. Lav digital modenhet sammenliknet med relevante bransjer

McKinsey anslår at bransjen kan ta ut en produktivitetsforbedring på 5-10X ved å ta i bruk ny teknologi til å transformere kontrakt- og 
samhandlingsregime, design- og konstruksjonsmetoder samt logistikk og supply-chain. 

Grad av digital disrupsjon
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Fremtiden
Verdiskapning i en digital verden må baseres på 
samhandling og felles standarder:

> Oppnås gjennom horisontal samhandling på tvers av etablerte 
grensesnitt mellom aktører

> Transparens og deling av informasjon som tradisjonelt har vært 
forretningssensitiv

> Felles informasjonsmodeller og dataverktøy
> Forretningsmodeller og tilhørende kontrakter er basert på 

teknologiske muligheter/begrensninger.

Verdien for kunden vil ligge i nettverket av koblinger mellom aktørene 
i næringen. Gjennom verdinettverk. 

Uber, Air B&B og bildelingsmodeller er eksempler på verdinettverk 
som er muliggjort gjennom horisontal samhandling basert på 
teknologi.

I dag
En verdikjededreven og fragmentert sektor

> Verdiskapning skjer sekvensielt
> Samhandling vertikalt fremfor horisontalt
> Konkurransefortrinn basert på virksomhetsinterne 

prosessforbedringer
> Mangelfullt fokus på ikke-kopierbare teknologier og 

løsninger

Disse grunnleggende karakteristikkene gjenspeiler ikke 
verdiskapning i en digital verden hvor aktører kobles 
sammen via felles standarder og en felles teknologisk 
infrastruktur, programvare og verktøy.

Når grunnleggende forutsetninger for verdiskapning endres fra verdikjede til verdinettverk vil forretningsmodeller for å skape 
konkurransefortrinn endres. Forståelse av dette er en vesentlig suksessfaktor for å lykkes med å digital transformasjon. 

Hypotese 1: Bransjen vil/må gjennomgå en nødvendig transformasjon



“Statsbygg skal være et forbilde og bidra til å 
utvikle bransjen innenfor områder som klima 
og miljø, bærekraft, kostnadseffektivisering, 
digitalisering, SHA, seriøsitet og sikkerhet.» 

Fra tildelingsbrev fra department (KDD) 2022.

Hvor ønsker Statsbygg å være?



DATA
Kundedata BIM data Data regulering

og legale forhold
Geo-data Ressursdata Materiell data Data fra 
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Kilde: Microsoft



1
Etablere Statsbyggs plattform for utvikling og 
transformasjon

2 Lanserer et nytt innovasjonskonsept

• Etablere tydelig retning for vår del av verdikjeden

• Skape mer kraft i strategiske prioriteter

• Målrettet kommunikasjon 

• Anvende anskaffelser mer målrettet 



1
Etablere Statsbyggs plattform for utvikling og 
transformasjon

2 Lanserer et nytt innovasjonskonsept (Q3)

• Ny «innovasjonsparaply»

• Bygge videre på DigiBygg erfaringer

• Anvendes bredt, for å
• Løse konkrete utfordringer/muligheter 

gjennom å være en finaniseringsmodell
• Samle bransjen rundt spesifikke tema ved 

frokostmøter etc. 
• Pilotere radikale ideer – som bidrar til å løfte 

bransjen



“Never let a good crisis go to waste.”
- Winston Churchill



Takk for meg!
Cathrine.morch@statsbygg.no
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