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Ledelsesteam  

• Formand:  Peter Molin, Direktör, peter.molin@ramboll.fi 

• Sekretær: Frida Reinikka, frida.reinikka@ramboll.fi 
 
Virksomhedsplanen tager udgangspunkt i arbejdsgruppens ”arbejdsbeskrivelse”. Virksomhedsplanen er en 
konkretisering af arbejdsbeskrivelsen. Den viser også aktiviteternes tidsmæssige forløb. 
 

Arbejdsgruppens målsætninger  
Arbejdsgruppen har som målsætning at gennemføre nedenstående initiativer og aktiviteter inden for de 
angivne datoer. Arbetsgruppen fungerar under hela NVF-perioden för uppnå de beskrivna målsättningarna.  
 
Nedenfor beskrives også hvilke verdensmål, herunder delmål, arbejdsgruppen har kortlagt som særligt 
relevante for gruppens aktiviteter og målsætninger.  
 
 

 Aktiviteter  
og 

verdensmål/delmål*  
 

Hvordan vil gruppen arbejde 
med aktiviteterne og med 

 verdensmålene? ** 

Status*** 
 

2020 
(1/11-
2020) 

Fokusområden (enl. arb.beskr.) 
• Nye udbudsformer och nye 

entrepriseformer  
• Nye samarbejdsformer 

(f.eks. partnering) 
• Risikobalance/risikofordeling 
 
Med speciell fokus på: 
• Gennemførselsmodeller og 

deres samspil mellem 
faktorer som anskaffelses-
metode, opgørelsesmetode, 
beskrivelsesniveau, 
frihedsgrader etc. 

• Vad driver utvecklingen? 
Vilka entreprenadformer 
dominerar, varför? 

 
Specifika frågor:  
- Storlek på kontrakt, trend 
- Utländska entreprenörer, 

konsulter – kultur, språk 

• Arbetsgruppen arrangerar 
två seminarier/ 
webinarier: ett i början av 
perioden (hösten 2021) 
och ett i slutet av 
perioden (hösten 2023?) 

• En kort rapport utarbetas 
på basen av seminarierna 
(språk?) 

• Samarbete med 
arbetsgrupp Klimakrav i 
kontrakter? 

• Verksamhetsplan färdig 
1.11.2020 

• Planering av seminarie 
2021 

• Arbetsmöten med externa 
inlägg: från andra 
industrier, utländska 
entreprenörer, konsulter 

• Mötena hålls virtuellt så 
länge korona-
begränsningar gäller. Även 
senare tonvikt på virtuella 

• Verksamhetsplan 
färdig 

• 2-3 online-möten på 
hösten 2020: 
uppstartmöte 
4.9.2020 och 
26.10.2020 
(verksamhetsplan).  

• Ett möte med en 
mindre grupp för att 
utarbeta 
verksamhetsplanen 
29.9.2020 
 

• Möte 3, 14. 
december, kl 10-12 
(CET) 

 



- Skillnader i 
inriktning/strategi mht 
utländska entreprenörer? 

 
Hållbarhets/verdensmål: 
• Mål 9: Industri, innovation 

og Infrastruktur: speciellt 
9.1, 9.4 

• Mål 12:  Ansvarligt forbrug 
og produktion speciellt 12.7 

 
Dokumentation 

• Rapport/samling av 
presentationer i form av tex.  
video utöver pdf och 
motsvarande 

möten, 1-2 fysiska möten i 
mån av möjlighet. 

2021 
(1/11-
2021) 

• Fokus på branschseminarium 
1: status inom 
genomföringsmodeller samt 
nya modeller i pilot/provfas 

• BVP – Best Value 
Procurement 

• ECI – Early Contractor 
Involvement 

• LCA – Life Cycle Assessment  

• Statistik om 
marknaden/Nyckeltal 

• Framtisvisioner från 
respektive land 

 

Arbetsmöten: 

• planering av seminarium 
(2-3 möten) 

• Arbetsgruppen delades in 
i 2 mindre arbetsgrupper: 
1) Nyckeltal 2) 
Seminarium 

• Nyckeltalsgruppen samlar 
information om 
marknaden och dess 
aktörer, som presenteras 
på seminariet 

• Möten i mindre 
arbetsgrupperna  

• Presentationer gällande 
olika teman av 
arbetsgruppens 
medlemmar  
 

• Antal 
arbetsgruppsmöten 
under perioden 
1.11.2020-
31.10.2021: 7  

• Under möte 4 höll 
Sverige och Norge 
presentation om 
BVP 

• Under möte 5 höll 
Danmark och Norge 
presentation om 
LCA, här 
diskuterades även 
om samarbete med 
arbetsgruppen 
Klimatkrav i 
kontrakt kunde vara 
en bra idé och att 
ämnet kunde 
presenteras på 
seminariet 

• Under möte 7 hölls 
workshops i mindre 
grupper, som 
diskuterade 
nyckeltal och 
seminariet 

• Under möte 8 
presenterade alla 
länder respektive 
lands 
framtidsvisioner och 



strategier med 
hänsyn till 
investeringar och 
upphandling 

• Under möte 9 
diskuterades 
seminariet och det 
beslöts att flyttas till 
våren 2022 pga. 
coronaläget i 
Finland 

2022 
(1/11-
2022) 

• Fokus på seminarium 1 

• Hantering och input mht 
hållbarhetsmålen 

• Specialistinlägg av 
arbetsgruppens medlemmar 
och/eller externa 

 

Arbetsmöten:  

• online-möten 

• om möjligt flera 
fysiska 
arbetsgruppsmöten 

• externa inlägg  

• planering av 
seminarium 

• seminarium 

• sammanfattning av 
seminarium 

Planlagt i 2022 

• Möte 10: fysiskt 
möte i Köpenhamn 
18-19.11. 

• Seminarium 1: 
mars/april 2022 

• Arbetsgrupps-
möten: ca. 5-6 
stycken 

2023 
(1/11-
2023) 

• Fokus på seminarium 2 
hösten 2023 (alt. våren 
2024): status inom 
genomföringsmodeller samt 
nya modeller i pilot/provfas 

Arbetsmöten: 

• Planering av seminarium 
(2-3 möten) 

• sammanfattning av 
seminarium: erfarenheter, 
best practice 

• 5-6 möten 

Forår 
/sommer 
2024 

• Avrapportering Arbetsmöten: 

• Gemensam 
sammanfattning från 
seminarier,  

• Planering av inlägg på Via 
Nordica? 

•  

* Her nævnes de aktiviteter og målsætninger gruppen vil arbejde med i løbet af perioden. Her nævnes også de FN 
verdensmål/delmål, som gruppen vil arbejde med i perioden. 
 
** Her beskrives hvordan, arbejdsgruppen konkret vil arbejde med deres målsætninger og aktiviteter. Det nævnes også, hvordan 
gruppen helt konkret vil arbejde med de relevante verdensmål  
 
*** Her beskrives det hvor langt arbejdsgruppen er nået i realiseringen, og hvilke aktiviteter der har understøttet det. 

 


