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Norge skal over de neste årene bygge ut samferdselskapasiteten i et
omfang landet aldri tidligere har sett. For å gjennomføre denne
utbyggingen behøves mennesker med spesialiserte fagkunnskaper og
høy utdanning.
Har bedriftene den kompetansen de behøver for det fremtidige løftet i
samferdselssektoren? Finnes det arbeidstagere med rett og oppdatert
kompetanse for å løse fremtidens utfordringer?

For å kartlegge kompetansesituasjonen i norsk samferdsel intervjuet
EY 14 av de største virksomhetene i sektoren gjennom høsten 2019.
Hensikten var å kartlegge sektorens kompetansegap, virksomhetenes
vurdering av nåsituasjonen og deres perspektiv på fremtidens
utfordringer.
Virksomhetenes vurdering er at norske institusjoner utdanner
faglærte og høyskoleutdannede kandidater av høy kvalitet. Det
mangler imidlertid kvalifiserte kandidater på flere områder. Blant
fagområdene som peker seg ut med en krevende kompetansesituasjon
er jernbaneteknikk, signalteknikk, prosjektledelse og de fleste typer
faglært arbeid.
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Om undersøkelsen

Denne rapporten er basert på kvalitative dybdeintervjuer med et
utvalg bestående av 14 av de største organisasjonene innen vei og
bane i samferdselssektoren i Norge. Det har blitt benyttet en semistrukturert intervjuform, noe som gjør det mulig å følge opp temaer
som dukker opp i intervjuet, samtidig som en viss struktur på
spørsmålene legger til rette for et sammenligningsgrunnlag.
Intervjuene har blitt gjennomført i perioden oktober – november 2019.
De intervjuede virksomhetene har vært entreprenører (5), rådgivende
ingeniører (5), byggherrer (2) eller prosjektledere (2). Informantene
har roller på direktørnivå i de respektive virksomhetene, enten innen
anlegg eller HR.

Graf 1: Undersøkelsens utvalg

5
4
2

1
Rådgivende ingeniører

n = 14

3

Entreprenører

Vei og bane

Hvor godt rustet er Norge til å bygge fremtidens samferdsel?

1
Prosjektledere

Vei

Byggherrer

Bane

Bilde: Unsplash

1

Bakgrunn – en samferdselssektor i endring

Ved tidspunktet for gjennomføringen av denne undersøkelsen var
norsk samferdselssektor i endring. Virksomhetene som ble intervjuet
opplevde alle et eksternt press for å omstille seg på mange områder,
og resultatene i denne undersøkelsen er farget av dette
omstillingsbehovet. Blant nøkkelpunktene for å forstå virksomhetenes
utfordringer er blant annet:
Statlige kontrakter øker i størrelse og omfang
Siden 2000-tallet har statlige kontrakter i samferdselsbransjen økt i
størrelse og omfang. Eksempelvis kan enkelte OPS-kontrakter utlyses
i størrelsesorden opp til 9 milliarder NOK. Dette har ført til en
diskusjon i bransjen om hvorvidt man ekskluderer norske aktører, men
mer sentralt for undersøkelsen er at dette innebærer at norske
virksomheter har vært nødt til å utvikle nye kapabiliteter og
forretningsmodeller. Et flertall av norske aktører har måttet bygge
allianser med hverandre eller utenlandske firmaer for å svare ut
kontrakter. Det har også vært behov for å bygge opp
prosjektledelseskompetanse for å koordinere og lede de mer
komplekse operasjonene som følger av økt størrelse.
Introduksjon av nye kontraktsformer
En uttalt politisk målsetting for samferdselssektoren har vært at
sektoren skal levere «mer samferdsel for pengene».
Konkurranseutsetting har vært et sentralt element i å oppnå dette
målet. Dette har blant annet medført introduksjon av nye
kontraktstyper som skal regulere ansvar og risiko i
anleggsprosjektene. Generelt har det vært en vridning fra
utførelsesentrepriser til totalentrepriser i markedet, noe som
innebærer at entreprenører må stå for mer av prosjekteringsarbeidet
før et anbud på en kontrakt leveres.
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Fotograf: Werner Harstad, Statens Vegvesen

De nye kontraktsformene innebærer en omstilling for aktørene i
markedet, og det har vært til dels høylytt bransjediskusjon knyttet til
formen på, og risikofordelingen i disse kontraktene. Svarene fra
mange av informantene i undersøkelsen har vært farget av disse
diskusjonene. Det kan muligens være på sin plass å spekulere i at det i
bransjen for tiden er et fokus på kompetanse i kontrakter som
sannsynligvis ikke vil være permanent i et lengre perspektiv.
Nye roller i samferdselssektoren
Med større kontrakter og nye kontraktsformer har virksomhetene
måttet bygge nye interne roller og ny kompetanse. Denne utviklingen
pågår fremdeles. I grove trekk har entreprenører måttet bygge
prosjekteringskompetanse, prosjektledere har måttet bygge nye
arbeidsmetoder innen de nye kontraktsmodellene og rådgivende
ingeniører har måttet utvikle sine forretningsrelasjoner mot
entreprenører i tillegg til den klassiske relasjonen mot (statlige)
byggherrer. Byggherrene, på sin side, bygger ned og flytter ut sin
egen prosjekteringsrolle, i tråd med politiske målsettinger.
Fylkeskommunene kommer fra 2020 inn som en ny aktør i sektoren,
og må bygge ny kompetanse innen utbygging, drift og eierskap i
veisektoren.
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Resultater fra intervjuene

Spørsmålene til informantene falt i store trekk innen gruppene «på
hvilke områder opplever dere i dag et gap mellom ønsket kompetanse
og tilgjengelig kompetanse?» Og: «på hvilke områder ser dere for dere
at det kommer til å være et fremtidig kompetansegap?»
Tilhørende underspørsmål gikk inn på områdene:

▪ Hvilke rutiner og systemer har virksomhetene for å styre og
forvalte kompetanse i dag?
▪ Hva vurderer virksomhetene som drivere for det nye
kompetansebehovet?
▪ Hvordan opplever virksomhetene rekrutteringssituasjonen til
samferdselssektoren?
▪ Hvilke samarbeidsformer er det mellom virksomheter og
utdanningsinstitusjoner for å påvirke utdanningsløp?
Resultatene i denne seksjonen oppsummerer intervjuene. I de
tilfellene der temaene er generaliserbare på tvers av alle informantene
sammenlignes resultatene. Dette gjelder for eksempel spørsmålene
om i hvilke fag det oppleves en kompetansemangel. I de tilfellene der
direkte sammenligning er vanskelig, blir flere perspektiver på
spørsmålet gjengitt. Dette gjelder eksempelvis spørsmål der
intervjuene kommer inn på årsaker og forklaringer.
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Bilde: EY

3.1 Virksomhetenes kompetansestyring
Kompetansestyringen i virksomhetene har mange likhetstrekk.
Samtlige benytter seg av kompetansematriser som styringsverktøy.
Kompetansematrisenes variabler er forskjellige mellom
virksomhetene, men inneholder alltid:
▪
▪
▪
▪

Prosjektrolle
Års prosjekterfaring
Utdanning/fagtilhørighet/fagbrev
Sertifikater og kurs

Kompetansematrisene skal som regel synliggjøre gap i utviklingsbehov
og kurs- og etterutdanningsbehov for de ansatte på et individuelt nivå.
Samtidig skal de muliggjøre ressursplanlegging inn mot tilbud og
oppgaver på virksomhetsnivå.

Alle aktørene har etablert initiativer som skal støtte opp under
kompetanseutvikling i virksomheten: karrieremodeller, kumulative
kursprogram med gradering av ferdighetsnivå, systemer for
erfaringsoverføring og kompetansenettverk og /eller uformelle
møteplasser som faglunsjer.
Kompetansematrisene er tett koblet til ressursplanlegging
De fleste virksomhetene har en sterk kobling mellom
kompetansematrisene og ressursplanlegging. Dette er tilfellet for fire
av fem entreprenører, to av to prosjektledere og fem av fem
rådgivende ingeniører. Det blir uttalt blant annet at:
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Fotograf: Ronny Boysen, Dinamo

“

“

Systemet skal fange opp det byggherre krever
Entreprenør

Krav fra byggherrer blir trukket frem som en sentral driver for
virksomhetenes arbeid med kompetanseutvikling. Å bygge CVer for de
ansatte med rett rolle og erfaring for å vinne oppdrag i markedet
fremheves som en sentral oppgave for virksomhetene. I tillegg skal
kompetansematrisene benyttes til å forvalte kurs, sertifikater og
andre formelle kompetanselementer som er nødvendige for å
overholde lovverk, sikkerhet og kontraktskrav.
Virksomhetene har et større fokus på kompetanse nå enn tidligere
Flere av aktørene, og spesielt entreprenørene, gir uttrykk for at de har
utviklet en mer systematisert prosess for utvikling av kompetanse
over de senere år. Flere uttrykker at hele bransjen står overfor et løft,
og at de fleste vil ha et sterkt fokus på dette videre.

3.2 Virksomhetene opplever at dagens
kompetansesituasjon ikke er tilfredsstillende
Besitter virksomhetene tilfredsstillende kompetanse for å løse dagens
oppgaver? På dette spørsmålet var den generelle betraktningen til
informantene i undersøkelsen at de opplever kompetansesituasjonen
til egen virksomhet som mangelfull. Ingen av aktørene opplever
dagens kompetanse som tilfredsstillende. Det spriker imidlertid noe
mellom de ulike aktørgruppene. Mens 80% av entreprenørene svarer at
dagens kompetanse ikke er tilfredsstillende, gjelder dette for 60% av
de rådgivende ingeniørene, for 50% av byggherrene, men ikke for noen
av prosjektlederfirmaene. De resterende svarer at kompetansen er
delvis tilfredsstillende.
Graf 2: Informantenes vurdering av virkshometeens kompetanse i dag (tall i %)
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Delvis tilfredsstillende

Tilfredsstillende

Når virksomheter ikke leverer tilbud i konkurranser de ønsker å delta
i, er årsaken ofte kompetansemangel.
Alle større byggherrer i samferdselssektoren har de siste årene
måttet avlyse konkurranser på grunn av for få tilbydere. På spørsmål
til virksomhetene om det er prosjekter de velger å ikke delta i på grunn
av kompetansemangel svarer 10 av 12 (utførende) virksomheter
bekreftende. Årsaken til at virksomhetene mangler denne
kompetansen vurderes av samtlige til å være mangel på
kandidater/kapasitet i arbeidsmarkedet.
Av spesifikke kompetanser som det er mangel på i arbeidsmarkedet
peker alle informanter på prosjektledelse som fagområdet med det
største behovet. 6 av 12 (utførende) virksomheter tar i tillegg opp at
erfaringskravene i statlige kontrakter etter deres syn er for strenge
og/eller at det mangler kompetansefokus og langsiktighet i statlig
utlyste konkurranser.
Virksomhetene forventer at kompetansebehovet i
samferdselssektoren vil øke i fremtiden.
På spørsmål om hvilke kompetanser det vil være behov for i fremtiden
vurderte virksomhetene generelt at dagens kompetansemangel ville
videreføres, men at det i tillegg ville komme et økende behov for
kompetanse på fagområder som er nye eller har økende viktighet og
fokus. Nevnte fokusområder i denne sammenheng var eksempelvis
miljø, modellering, innovasjon, digitalisering og mobilitet.
Et unntak fra denne trenden var kompetanse på signalanlegg. Her er
situasjonen at det mangler kapasitet på både tradisjonell og ny
(ERTMS) signalkompetanse. To av virksomhetene reiste bekymringer
knyttet til det å motivere arbeidstagere til å utdanne seg i tradisjonell
signalkompetanse, når denne teknologien uansett skal avløses av
ERTMS. Et tilliggende problem er spørsmålet om hvem som har ansvar
for å omskolere arbeidstagere med tradisjonell signalkompetanse den
dagen denne teknologien er bygget ned.

9

Hvor godt rustet er Norge til å bygge fremtidens samferdsel?

3.3 Virksomhetenes kompetansebehov ordnet
etter fag
Svarene fra informantene er gruppert etter Jernbanedirektoratets
kompetansemodell:

▪ Kjernefag – fag der kompetansen er eksklusivt knyttet til utbygging
og drift av enten vei eller jernbane.
▪ Samferdselsfag – fag der kompetansen kan benyttes både i vei og
jernbane.
▪ Øvrige fag – fag som er relevante for vei eller jernbane, men ikke
eksklusiv for sektoren.
På et aggregert nivå melder virksomhetene om stor mangel på fagene:
kjernefag jernbane, fagarbeidere vei og jernbane og prosjektledelse
innen gruppen øvrige fag. Tabell 1-4 viser fagene, koblet med
virksomhetens vurdering av fremtidig behov for kompetansen
Kolonne 1 viser fag, kolonne 2 viser antall respondenter som har svart
at faget er utfordrende å rekruttere til eller vedlikeholde kompetansen
i per i dag, mens kolonne 3 viser antall respondenter som har sagt at
kompetansebehovet vil være stort i fremtiden.

Tabell 1: Opplevd kompetansebehov; kjernefag jernbane
Kjernefag jernbane

I dag

Økning i behov

Jernbanefag generelt

7

3

Ingeniør jernbanefag (jernbaneteknikk)

6

2

Fagarbeider jernbanefag

3 (60%*)

Signal (ERTMS)

3

Drift og vedlikehold

1

1

Størst økning i behov
*Prosentandel av relevant utvalg

Kjernefag jernbane
Et flertall av respondentene vurderer kompetansemangelen for
kjernefag jernbane som svært stor. Behovet er først og fremst
kapasitet og tilgang på kandidater i arbeidsmarkedet, mens kvaliteten
på fagkompetanse blir vurdert som god. Spesielt fagene signalteknikk
(ERTMS) og jernbaneteknikk oppleves som presset på kapasitet av
mange. For ingeniører jernbanefag og fagarbeidere vurderes
kapasitetssituasjonen også som presset.
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Tabell 2: Opplevd kompetansebehov innen kjernefag vei
Kjernefag vei
Kjernefag
vei

I dag

Fagarbeider veifag

4 (100%*)

Drift og vedlikehold

3

Økning i behov

Kjernefag vei
Kompetansemangelen for kjernefagene i veisektoren oppleves som
mer moderat enn for jernbanesektoren. Informantene gir uttrykk for at
den største utfordringen er rekruttering av fagarbeidere og
kompetanse på drift og vedlikehold. For fagarbeidere har 4
virksomheter vurdert at situasjonen er utfordrende; dette tilsvarer
100% av virksomhetene med arbeidsgiveransvar for fagarbeid veifag.

Tabell 3: Opplevd kompetansebehov innen samferdselsfag
Samferdselsfag
Samferdselsfag

I dag

Anlegg

3 (60%*)

Tunnel og betong

1

Geofag med samferdsel

1

Økning i behov

1

Samferdselsfag
For samferdselsfag uttrykkes det at den største kompetansemangelen
er på anlegg og anleggsledelse, der 3 informanter, tilsvarende 60% av
virksomhetene med ansvar for anleggsarbeid i prosjektporteføljen,
peker på kompetansebehovet.
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*Prosentandel av relevant utvalg

Tabell 4: Opplevd kompetansebehov innen øvrige fag
Øvrige fag

I dag

Økning i behov

10

7

- Helhet/tverrfaglighet

8

3

- Erfaring store prosjekter/totalenterprise

7

2

- Relasjonskompetanse

4

2

- Prosjekteringsledelse

3

3

- Kontraktsstyring

2

1

Prosjektledelse:

- Byggherrekompetanse

1

- Entreprenørkompetanse

1

Effektivisering av prosesser:
- Tverrfaglig samhandling

2

- Kultur/arbeidsmåte

1

2

- Lean-metodikk

1

1

- Digitale verktøy

1

6

- Digitale modeller

1

3

Digitalisering og teknologi:

- Ny teknologi

9

Planfag:
- Faseplanlegging

1

- Reguleringsplaner

1

- Samfunnsperspektiv

1

Miljøfag

4

1

6

Modellering:
- Operative jernbanemodeller; kapasitet og
ruteplanlegging

1

- Nye modeller (veinormaler, miljøregnskap, normaler
generelt)

2

- Transportmodeller vei

1

Elkraft

1
Middels økning i behov
Størst økning i behov
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1

Øvrige fag
Majoriteten av virksomhetene opplever i dag en stor kapasitetsmangel
innenfor prosjektledelse. Prosjektledelse kan igjen deles inn i flere
underliggende evner og ferdigheter; som erfaring med ledelse fra
store prosjekter, helhetstankegang/tverrfaglighet og
relasjonskompetanse.

Informantene tok også opp mange varianter av digitalisering og
teknologi. Denne gruppen spenner fra innovasjon på mobilitet til
digitalisering av arbeidsoppgaver. For å tydeliggjøre behovene er
gruppen delt i kategoriene «digitale verktøy», som er svarene relatert
til forbedring av arbeidsmetoder, «digitale modeller» som er svarene
som inkluderer innovasjon på BIM med tilhørende tjenester, og
gruppen «ny teknologi», som blant annet omhandler elektrifisering og
autonome kjøretøy. Det kan være verdt å merke seg at få av
virksomhetene opplevde kompetanseutfordringer på disse områdene i
dag, men det var en uttrykt forventning om at det kom til å endre seg i
fremtiden.
En siste stor gruppe er variantene av «miljøfag». Blant behovene som
spesielt ble adressert var Life Cycle Cost (LCC), bærekraft, vann og
ytre miljø.
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3.4 Drivere for kompetansebehov
Informantene opplever at de tre største driverne for kompetanse er
teknologisk utvikling, konkurransesituasjonen og krav i kontrakter.
Teknologisk utvikling
Blant det som tas opp er oppgaver som automatisering av
prosjekteringsprosessen, digitalisering av sjekklister, ny
jernbaneteknologi og trådløse løsninger. Viktigheten av at systemer
koblet mot en felles BIM kan kommunisere med hverandre blir nevnt,
og også konsekvensen av autonome kjøretøy i fremtiden. En informant
mener å ikke bli så påvirket av teknologi, mens andre er litt usikre på
hvorvidt teknologi faktisk «driver» behovet; men at det gir muligheter
og bør fokuseres mer på fremover.
Konkurransesituasjonen
Ønsket om å ha et strategisk fortrinn, være «med i konkurransen»
samt krav fra byggherrer, er gjennomgående i alle virksomhetenes
vurdering.
Krav i kontrakter og ulike gjennomføringsmodeller
Denne driveren er ofte det første informantene trekker frem.
Kontraktene definerer roller i prosjekter, arbeidsmetoder og påvirker
hvilken kompetanse virksomhetene må tilegne seg eller utvikle.
Samhandlingskontrakter og innovative anskaffelser pekes på som en
driver for å utvikle kompetansen. Flere av informantene tar imidlertid
opp det de oppfatter som en skeiv risikofordeling i kontraktene og
opplever dette som en baug for kompetanseutvikling.
Regulatoriske forhold
Kompetanse på miljørapportering, grønt skifte, elektrifisering av
maskiner, og krav fra lokale myndigheter er blant de emnene som blir
nevnt.
Reformer
Jernbanereformen blir nevnt å påvirke bare i moderat grad. Blant
informantene som tar opp jernbanereformen er den generelle
oppfatningen at reformen ikke er ferdig implementert og at man
avventer effektene, eller at man er negativt innstilt til effektene av
reformen. Veireformen der fylkeskommunen overtar mer av ansvaret
for veinettet ventes å påvirke først fra 2020. Også her kan holdningen
blant informantene karakteriseres som avventende.
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Aldersavgang
Grunnet lave bevilgninger i en periode som påvirket rekrutteringen, er
det i mange virksomheter nå få personer i midten av yrkeslivet, mens
det er mange unge og eldre. Denne aldersprofilen nevnes av to av
informantene å være særlig utfordrende for fagarbeidere, og de
hevder å miste omtrent 30% av alle fagarbeidere de neste årene
(2024). Drift og vedlikehold er en annen utsatt faggruppe med tanke
på aldersavgang.

“

“

Kriser driver kompetanseutviklingen. Når entreprenører
taper penger blir de tvunget til å gjøre noe.
Prosjektleder

Graf 3: De opplevd største driverne for kompetanse
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Fotograf: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet

3.5 Årsaker til kompetansemangelen
Informantene trekker frem mange årsakssammenhenger til den
eksisterende kompetansemangelen.
Entreprenørene legger stor vekt på manglende kapasitet i
arbeidsmarkedet. Deres vurderinger er at dette er forårsaket av
faktorer som reisekrav, arbeidstider, svakt omdømme for bransjen og
da spesielt fagarbeid, samt normal aldersavgang som ikke blir
erstattet. Ansatte må være reisevillige og dette kan oppleves som
vanskelig å kombinere med familieliv. En annen utfordring knyttet til
attraktivitet, er at bransjen tradisjonelt er lite mangfoldig og at
kjønnsbalansen er skjev.

“

Anerkjennelsen til det å være fagarbeider er ikke stor
nok i dette landet. Det er synd, fordi de leverer så mye
verdi.

“

Prosjektleder

Flere informanter innen ulike grupper peker på at det for jernbanefag
mangler lærlingeplasser sammenlignet med behovet i markedet og
også få nyutdannede høyskolekandidater.
Prosjektlederne peker på at det stilles strenge erfaringskrav i
offentlige utbyggingskontrakter og at dette fører til at kapasiteten i
arbeidsmarkedet for erfarne prosjektledere er svært stram. Et flertall
av de rådgivende ingeniørene støtter dette synet.
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Fotograf: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet

3.6 Virksomhetenes vurdering av tiltak som
hadde bedret kompetansesituasjonen
På spørsmål om hvilke tiltak virksomhetene gjorde for å bygge ut
kompetanse, pekte informantene på flere forskjellige strategier over
et vidt spekter. Dette temaet ble tatt opp igjen i flere sammenhenger i
de fleste intervjuene. Kapittel fire analyserer flere av synspunktene
som kom fram. Blant tiltakene virksomhetene nevner er:
▪ Tettere samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner
▪ Trekke inne et strategisk fokus på kompetanse i statlige innkjøp og
kontraktsmekanismer. Spesielt nevnes muligheten for å trekke inn
junior-prosjektledere i opplæringsroller
▪ Økt tilsyn og oppfølging av kontraktsbetingelser på anleggsplass.
▪ Bedre intern kompetansestyring- og utvikling. Bygge
erfaringsbasert kompetanse internt
▪ Utarbeide nye samarbeidsformer i bransjen og fortsette å bygge
allianser
▪ Politisk arbeid gjennom bransjeorganisasjoner
▪ Samarbeid med forskningsinstitusjoner

3.7 Rekruttering
Alle virksomhetene legger ned mye ressurser i rekruttering. To av
virksomhetene rekrutterer ikke nyutdannede, men holder allikevel
masteroppgaver eller andre former for samarbeid med
høyskolesektoren. Rekruttering av nyutdannede blir vurdert som det
mest sentrale grepet for å lukke kompetansegapet, og virksomhetene
legger opp til både trainee-programmer, praksisplasser,
lærlingeplasser og oppgaveskriving for eller i samarbeid med
virksomhetene. Noen av funnene her er:

Virksomhetene vurderer kvaliteten på norsk samferdselsutdanning
som god, men det utdannes for få kandidater.
Informantene vurderer kvaliteten på de nyutdannede som god.
Høyskoleutdannede vurderes generelt til å holde tilfredsstillende og
høy kvalitet faglig (med noen individuelle forskjeller), og de har med
seg den nyeste kompetansen inn i jobben. For høyskoleutdannede
kandidater fremholdes av de fleste den erfaringsbaserte læringen som
sentral. Alle virksomhetene har et fokus på å ha et internt
opplæringsløp for nyutdannede kandidater. Evnen til å lære blir
trukket frem som den viktigste egenskapen blant kandidater, og
kommunikative og personlige egenskaper er viktig.
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For virksomhetene er det antallet kandidater som er en utfordring,
ikke den faglige kvaliteten på kandidatene. Gjengs oppfatning til faget
jernbaneteknikk var for eksempel at «vi rekrutterer alle vi får tak i,
men det er ikke så mange». Flere virksomheter prøver å rekruttere
blant yngre årskull enn tidligere til sommerjobber.
Kvaliteten på lærlinger er også tilfredsstillende, men blant noen
informanter i jernbanesektoren uttrykkes det bekymring for fallende
kvalitet blant kandidater. For fagarbeidere i jernbanesektoren er
imidlertid bildet sammensatt: Opplæringskontoret for
jernbanesektoren melder at det i tillegg er stor mangel på læreplasser
i forhold til behovet.

Gitt den stramme kapasiteten i arbeidsmarkedet kan det virke som et
paradoks at de aller fleste også uttrykker at de er «svært nøye med
selektering» og at det er et uttalt fokus på kandidaters personlige
egenskaper og holdninger foran faglige kunnskaper blant
informantene.
Så og si alle virksomheter jobber aktivt mot skole, studenter og
lærlinger.
De aller fleste virksomhetene i utvalget er til stede på
utdanningsinstitusjoner og rekrutteringsarrangementer, og alle
entreprenørene er i kontakt med fagutdanninger og lærlinger. For
seleksjonsprosessen fremhever mange viktigheten av den personlige
kontakten som oppstår på skolepresentasjoner, karrieredager eller
gjennom nettverk. Denne går foran generiske henvendelser på
annonser. En virksomhet tar opp at de også rekrutterer fra utlandet,
deriblant Spania og Øst-Europa.

Graf 4: Arenaer virksomhetene bruker for kontakt med nyutdannede

Skolepresentasjoner/karrieredager

10

Traineeprogram/sommerjobb

10

Initiativ mot fagutdanning/lærlinger
Master- og bacheloroppgaver

5
4

n = 14
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Virksomhetenes verdibudskap er som regel knyttet til det positive,
samfunnsbyggende oppdraget. Blant budskapene som tas opp er:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

«Bygge landet»
Jobbsikkerhet
Interessante fag/kompliserte løsninger
Teamarbeid
Godt arbeidsmiljø
Konkurransedyktig lønn
Verdibasert budskap

Blant studenter og lærlingekandidater er omdømmet til
samferdselssektoren i sterk bedring, men fra et svakt utgangspunkt.
Attraktiviteten til sektoren oppfattes av informantene som økende,
men fra et relativt lavt nivå. Mens noen informanter oppfatter
attraktiviteten som relativt høy, mener andre den er lav. Grunnen til
den tidligere lave attraktiviteten mener informantene er negativ
miljøprofil (dette gjelder særlig nærområde vei), mye reising, en lite
mangfoldig bransje, og negativ omtale i media. Informantene opplever
på generell basis av attraktiviteten til vei er noe bedre enn jernbane.
Når det gjelder konkurranse fra andre bransjer nevner flere at
samferdsel taper mot bygg, men samtidig at rekruttering av
kandidater fra oljebransjen har blitt enklere over de siste årene.
Flere uttrykker bekymring for attraktiviteten samferdselssektoren har
med tanke på fagarbeidere, kvinner og minoritetsgrupper.

20

Hvor godt rustet er Norge til å bygge fremtidens samferdsel?

3.8 Samarbeid med andre virksomheter om
kompetanseutvikling
I stor grad er det bransjeorganisasjoner som er arena for
fagdiskusjoner om kompetansesituasjonen, og tiltak for å avhjelpe
situasjonen. Bransjeorganisasjoner for de intervjuede virksomhetene
er BNL, EBA og RIF. De fleste uttrykker at bransjediskusjonene
oppstår fra sak til sak, ad-hoc, og at det i liten grad er samlede
initiativer på kompetanse internt i bransjeorganisasjonene.

“

“

Det er grunnleggende dårlig samarbeid om å utvikle
kompetanse i bransjen
Rådgiver

I tillegg til arbeidet i bransjeorganisasjonene deltar virksomheter i
følgende tiltak for å sikre kompetanse i bedrift og på prosjekt:
▪ Alliansebygging og strategisk samarbeid og krysseierskap der man
har ulik spisskompetanse
▪ Joint Venture med utenlandsk aktør (entreprenør)
▪ Samarbeid med DIFI om kontrakter (byggherre)
▪ Diversitas: Nettverk for entreprenører med den hensikt å bedre
mangfold og kjønnsbalansen i næringen gjennom økt attraktivitet
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3.9 Samarbeid med utdanningsinstitusjoner om
kompetanse
Ved diskusjon av virksomhetenes samarbeid med
utdanningsinstitusjoner, er det et tydelig fagskolefokus hos
entreprenørene, og et høgskolefokus blant de øvrige gruppene.
▪ Entreprenører: Fire av fem entreprenører samarbeider med
fagutdanninger, enten gjennom dialog med lærere, innspill til fag,
eller samarbeid med Opplæringskontoret for jernbanefag. Tre av
fem har også forskjellige former for kontakt med NTNU eller UiA,
deriblant veiledning til masteroppgaver og medlemskap i
Næringslivsringen og kjennskap til professorer. En informant nevner
at prosjektledelse og kalkylearbeid er fag som har kommet inn som
resultat av at bransjen har uttrykt behov.
▪ Byggherrer: En av byggherrene er involvert gjennom sensor og i
undervisningen på høgskoler og universiteter, og dette blir omtalt
som «dugnadsvirksomhet». Undervisningsinstitusjonene har vært
villig til å stille med satsing innen fagområdet, men ikke stilt med
kapasitet på undervisning og sensur. Derfor har byggherren fått
påvirket pensum og undervisningsopplegg i de ulike fagene. Den
andre byggherren samarbeider ikke aktivt med
utdanningsinstitusjoner.
▪ Prosjektledere: Prosjektlederne har noe til godt samarbeid med
NTNU. De har samarbeidsaktiviteter som: egen skole med professor
ved NTNU som faglig ansvarlig, opplæringsprogram som
akkrediteres av NTNU, samt samarbeid om konkrete prosjekter. De
har imidlertid ikke påvirket NTNU til å endre fag eller utdanningen.
▪ Rådgivende ingeniører: Rådgivende ingeniører deltar først og
fremst på rekrutteringseventer og har uformelle kontakter i
høyskoler og universiteter. En av virksomhetene deltar med
økonomisk støtte i utvikling av fag og utdeling av pris, og bidrar
med lærekrefter.
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Tiltak for å lukke kompetansegapene

På spørsmål om virksomhetenes syn på hvilke tiltak som burde
gjennomføres for å lukke kompetansegapet eller bedre situasjonen
kom det fram en rekke synspunkter. Synspunktene fremkom både som
svar på direkte spørsmål, men også ofte implisitt, for eksempel i
samtaler om hvordan kontraktsformer påvirker
kompetansesituasjonen i virksomhetene.
Denne seksjonen presenterer tematisk de ønsker for tiltak som
fremkom i intervjuene.
For oversiktens skyld er tiltakene gruppert etter hvem av partene i
trepartssamarbeidet som blir oppfattet som «eier» av tiltaket. Den
første gruppen er tiltak som virksomhetene i dag utfører for å avhjelpe
situasjonen. Den andre gruppen er tiltak som virksomhetene ønsker og
som utdanningsinstitusjoner i dag gjennomfører og har myndighet til å
gjennomføre. Den tredje gruppen tiltak er de ønsker som faller under
politiske myndigheters og direktoraters sektoransvar.
Figur 1: Trepartsmodellen

Offentlig
sektor

Næringsliv

Akademia og
utdanning
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Bilde: Unsplash

4.1 Virksomhetenes egne tiltak
Aktørene i samferdselssektoren er drevet av en erfaringsbasert
praksis. Dette innebærer en tradisjonell, sterk kultur for viktigheten av
å lære opp nye arbeidstagere - enten de er fagutdannede, ingeniører
eller andre. Så og si alle informantene tar opp viktigheten av å bygge
praktisk erfaring for nye kandidater. Blant de tiltakene virksomhetene
selv gjør for å øke kompetanse og kapasitet for eget firma er:
Rekruttering av nyutdannede
For nesten alle virksomhetene er rekruttering av nyutdannede den
viktigste veien til å fornye kompetanse og kapasiteten i virksomheten.
Kun 2 av 14 virksomheter i undersøkelsen ansetter ikke nyutdannede,
mens 12 av 14 virksomheter har et stort fokus på rekruttering og
forskjellige former for samarbeid med fagskoler og/eller høyskoler.
Virksomhetene deltar på bedriftspresentasjoner og
rekrutteringseventer og legger stor vekt på rekruttering av
nyutdannede som en nødvendig del av virksomheten. 13 av 14 har
rekrutteringsveier for høyskolesektoren til samferdselssektoren i form
av praksisplasser, sommerjobber, trainee-ordninger eller
masteroppgaveskriving. Samtlige virksomheter med fagutdannede i
arbeidsstokken har lærlingplasser og dialog med fagskoler.

Rekruttering fra konkurrenter
For å bygge kompetanse er det mange som rekrutterer erfarne
arbeidstakere fra konkurrenter. Det er et tydelig inntrykk fra
intervjuene at det for tiden er stor konkurranse om kandidater med
lang og relevant erfaring, men dette er ikke noe som har blitt
kvantifisert i undersøkelsene.
Alliansebygging
I bransjen som helhet har det blitt vanligere med alliansebygging
mellom de private aktørene. Den praktiske årsaken til denne
alliansebyggingen er typisk at det utlyses kontrakter som er så store
og omfattende at mange virksomheter finner at de ikke har kapasitet
eller kompetanse til å svare ut kontrakter på egen hånd.
Alliansebyggingen innebærer for den enkelte virksomhet et element av
fagspesialisering, noe som medfører at de sentrale roller og oppgaver
definert i kontrakten fordeles mellom de forskjellige virksomhetene. I
et samarbeid mellom rådgivende ingeniører kan for eksempel en
virksomhet ha ansvar for tunnel- og betongarbeid, mens en annen
virksomhet har ansvar for geo- og planfag. Alliansebyggingen kan også
ta form gjennom underentrepriser, eller det kan ta form gjennom mer
formalisert samarbeid som krysseierskap eller oppkjøp.
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Fra et kompetanseperspektiv innebærer alliansebyggingen at mange
av virksomhetene vil spesialisere seg på spesifikke fag eller
kunnskapsområder. Alliansebyggingen løser mange av virksomhetenes
utfordringer når det gjelder kompetansegap knyttet til leveranser i
konkrete prosjekter. Nettverket vil også gi en økt trygghet for
gjentagende prosjektoppgaver innenfor samme faglige område, og
dermed økt trygghet for den faglige langsiktigheten til virksomhetene.
Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om kulturen for alliansebygging
demper deres insentiver for å bygge nye fagområder og
kompetanseområder internt.
Intern opplæring og utdanning
Alle virksomhetene i undersøkelsen bruker betydelige ressurser på å
vedlikeholde sertifikater og nødvendige kurs for ansatte. Sertifikater
er ofte gitt ut fra kontraktsbetingelser og regulatoriske forhold, mens
kurs og videreutdanning er arenaen for å videreutvikle kompetanser.
Blant synspunktene som ble spilt inn i intervjuene var blant annet:

▪ Noen av informantene påpekte at sertifikater var knyttet til utstyr
fra spesifikke leverandører, og at monopolsituasjon tillot kurs med
høye kostnader og kursgjennomføring om sommeren, som er
virksomhetenes høysesong for å utføre anleggsarbeid.
▪ Kvaliteten på etter- og videreutdanninger som Jernbaneskolen,
Tunnelskolen, og Samferdselskolen ble jevnt over vurdert som
svært god, men flere av informantene skulle ha ønsket seg også
kortere og mer fleksible kurs for faglig oppdatering på best praksis
og erfaringsutveksling.

Utvikling av nye kompetanseområder
Når det gjelder oppbygging av nye fagområder innenfor hver enkelt
virksomhet er det etterlatte inntrykket at de fleste virksomhetene
baserer denne på konkrete analyser av roller og oppgaver som
formaliseres i utlyste kontrakter framfor gjennom å framskrive
trender eller teknologianalyser.
Blant de nye faggruppene som ble nevnt i intervjuet var det mange
fremvoksende fag som digitalisering (BIM) og mobilitet, men det ble i
de fleste tilfeller understreket at det måtte ligge et tydelig
kommersielt behov under for at virksomhetene skulle bygge opp nye
fagområder. En informant fremhevet at de gjerne skulle vært
bransjeledende på innovasjon, men at de ikke hadde marginer til å ta
investeringen det var å utforske mulighetene innenfor nye teknologier.
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4.2 Virksomhetenes ønsker for
utdanningsinstitusjoner
Når det gjelder hva virksomhetene i undersøkelsen skulle ønske av
tiltak fra utdanningsinstitusjoner, er det verdt å merke seg at
informantene jevnt over er svært godt fornøyd med den faglige
kvaliteten på kandidater fra norske høyskoler og fagutdanninger.
Utfordringen i dag er først og fremst kapasitet; det er et større behov
for kandidater enn det utdannes i markedet. Blant de klare
tilbakemeldingene som fremkom i intervjuene er:
Jernbaneutdanningen på høyskolene må styrkes.
Jernbaneutdanningen i Norge beskrives som et lite og sårbart miljø
blant alle virksomhetene som deltar i intervjuene. Flere av
virksomhetene deltar med forelesere og fagressurser til
undervisningen, i det som av noen beskrives som en dugnad. Det er et
uttalt ønske om at det utdannes flere jernbaneingeniører. Dette
gjelder både jernbaneteknikk og signalteknikk. Det er også flere som
uttrykker et ønske om at det internasjonale fagsamarbeidet styrkes.
Universitetene det pekes på er Stockholms Universitet, Chalmers i
Gøteborg, Københavns Universitet og Oxford.
Det er bekymring for rekrutteringssituasjonen til veifag.
Situasjonen for veifagene oppfattes som mindre alvorlig enn for
jernbanefagene. Det fremkom imidlertid bekymring for at størrelsen
på kullene under utdanning har sunket, og at man kan møte problemer
dersom denne trenden vedvarer.

For fagutdanningene mangler det både kandidater og lærlingplasser.
Mangelen på fagarbeidere i bransjen har komplekse årsaker, men en
utdanningsrelevant faktor som ble tatt opp er frafallet av elever
underveis i fagutdanningsløpet. Samtidig har det fremkommet at det
er mangel på lærlingplasser i bransjen, spesielt i jernbanesektoren.
Hva kan høyskolesektoren gjøre med prosjektlederbehovet?
Blant virksomhetene ble mangelen på prosjektlederkompetanse viet
stor oppmerksomhet. Det underliggende behovet er ikke først og
fremst fagkunnskaper, men bransjeerfaring, kulturell forståelse og
«myke» ferdigheter i konflikthåndtering, tverrfaglighet, innovativ evne
med flere. Dette er utfordringer som faller utenfor det klassiske
utdanningsfokuset for forskningsbaserte universiteter. Hvis det
allikevel er pedagogiske muligheter for å støtte utviklingen av slike
ferdigheter og kunnskaper underveis i utdanningsløpet, er det et tiltak
som positivt ville imøtekommet hva virksomhetene ser som
kompetanseutfordringer.
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4.3 Virksomhetenes ønsker for offentlig sektor
Til overraskelse for intervjuerne kom alle virksomheter som ikke var
byggherrer uoppfordret inn på rollen offentlig sektor spilte for
utviklingen av kompetanse. De fleste informantene la stor vekt på og
viet mye tid til disse intervjupunktene. De mest sentrale perspektivene
blant disse var:
Offentlige kontrakter tar for lite hensyn til virksomhetenes
kompetanseutvikling og det å skape attraktive arbeidsplasser.
Den tradisjonelle læreveien i anleggsbransjen er å bygge erfaring
gradvis gjennom deltagelse i praktiske prosjekter. Gjennom å arbeide
sammen med mer erfarne kolleger bygges det realkompetanse som
gjør den enkelte i stand til gradvis å håndtere prosjekter av større
kompleksitet. Det er noen aspekter ved de offentlige kontraktene som
ble oppfattet som å utfordre denne tradisjonelle læreveien og bidra til
kapasitetsmangel, særlig for erfarne arbeidstagere.
▪ Erfaringskravene for nøkkelroller i kontrakter blir oppfattet som for
strenge og rigide. Gjengs oppfatning er at det er svært vanskelig å
få rom for treningsroller der, for eksempel, en juniorprosjektleder
jobber under oversyn av en seniorprosjektleder som oppfyller
formalkravene til erfaring.
▪ Flere byggherrer har introdusert nye kontraktsformer de siste
årene. Synspunktene som fremkom om disse kontraktene varierte,
og det var til dels sterke meninger, særskilt knyttet til
kontraktsformer i jernbanesektoren. Det faller utenfor mandatet for
denne undersøkelsen å gjengi vurderinger av hensiktsmessighet for
de enkelte kontraktstypene. Det som er relevant, er derimot at
svært mange uttrykte at enkelte byggherrer hadde en lite lyttende
dialog om kontraktstypers egnethet. Det kan dermed være at
effektene på dimensjoner som er «mykere» enn de primære,
økonomiske og legale dimensjonene i kontrakter (for eksempel
kompetanse eller arbeidsplassattraktivitet) har blitt oversett i det
meningssterke ordskiftet om nye kontrakter.
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Situasjonen for fagutdannede er alvorlig og årsaksbildet er
komplekst.
Kapasiteten på fagarbeidersiden ble fremholdt som krevende og
alvorlig av nesten alle informantene. Rotårsaken til at
fagarbeidersituasjonen oppfattes som såpass alvorlig er imidlertid
sammensatt, og bunner i større samfunnsmessige årsaker enn det
som ligger innenfor et rent samferdselsdomene.
▪ Anerkjennelsen av fagarbeid oppfattes generelt som lav. Samfunnet
setter ikke pris på eller anerkjenner viktigheten av fagarbeid.
▪ Fagarbeid oppfattes av mange som lite attraktive arbeidsplasser, og
reformenes internasjonale konkurransefokus oppfattes som å
forverre attraktiviteten.
▪ Det er flere som uttrykker at tilsyn og oppfølging av kontrakter
gjøres i for liten grad. Mange av entreprenørene oppfatter at
uryddige arbeidsforhold i samferdselssektoren er en utfordring i
arbeidet med å skape gode arbeidsplasser for fagutdannede.
Styringssignaler som ikke følges opp skaper reelle problemer for
virksomheter.
Flere av informantene har fortalt at BaneNORs signaler til bransjen
knyttet til oppbygging av signalkompetanse for fremtiden har vært en
uheldig erfaring. Slik situasjonen tegnes i intervjuene er det flere som
oppfattet de politiske signalene som en oppfordring om å bygge
signalkompetanse internt, fordi det raskt ville bli et «enormt» behov
for oppdrag. I ettertid har imidlertid oppdragene uteblitt. Enkelte
informanter vurderer at denne hendelsen har redusert deres tillit til
BaneNOR i tildels stor grad.
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Avsluttende refleksjoner

Denne rapporten har i de foregående kapitlene dokumentert en
intervjubasert undersøkelse blant 14 større virksomheter i norsk
samferdselssektor. Undersøkelsen kartla hvordan virksomhetene
vurderte kompetansesituasjonen i norsk samferdselssektor.
Rapporten dokumenterer de kompetansegap virksomhetene selv
identifiserte i kapittel 3, og den utdyper de ønsker for endringer eller
tiltak som fremkom i kapittel 4.
En undersøkelse av denne typen genererer ofte nye spørsmål, og
kompleksiteten i temaet tilsier at det er en rekke retninger disse
spørsmålene kan bevege seg i. Eksempelvis ligger det under det svært
uttalte behovet for prosjektledere med relasjonskompetanse et tydelig
behov for økt evne til tvistehåndtering. Noen vil muligens stille
spørsmål ved om tvistehåndtering i det hele tatt er noe som bør
tillegges prosjektlederrollen. Kunne det like gjerne vært tydeligere
kontraktsbeskrivelser eller voldgiftsmekanismer som hadde løst opp i
tvistene? En av informantene tok opp at tvistehåndtering burde
håndteres som et eget fag. Kanskje kunne bedre kunnskap om, og
erkjennelse av, tvister i arbeidslivet i seg selv vært konfliktdempende?
Slike spørsmål er det ikke opp til denne rapporten å besvare. Allikevel
er det to spørsmål ved dagens situasjon som kan være verdt å ta opp.
Det ene er vurderingen om det som er funnet i disse intervjuene sier
noe om innovasjonsevnen i norsk samferdselssektor. Det andre er
paradokset i at en god og sunn økonomisk utvikling for norske
samferdselsvirksomheter ikke har ledet til at fagarbeidet har økt sin
status og attraktivitet.
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Hva har virksomhetenes planleggingshorisont å si for norsk
innovasjonsevne?
Det etterlatte inntrykket er at virksomhetene har en overraskende
kort horisont for kompetansestyringen. En informant uttrykte at seks
måneder var horisonten de opererte innenfor for all planlegging. En
annen informant uttrykte at de hadde et sterkt ønske om å være
innovative, men at de helt enkelt ikke har marginer for det.
Dette skaper noe av et paradoks med tanke på hvilken aktør som kan
utvikle ny kompetanse, innovere, og gjennomføre den utforskingen
som er nødvendig for at Norge skal nå målsettingen om «mer
samferdsel for pengene». På den ene siden er det en tydelig politisk
retning i at statlige byggherrer i økende grad skal rendyrke en
innkjøpsrolle, og overlate innovasjonselementet og
kompetanseutvikling til markedet. Markedet – representert ved
virksomhetene i denne undersøkelsen – på sin side, tenderer til å
avvente konkrete statlige bestillinger før de bygger ny kompetanse
eller kapabilitet. Begge sider peker med andre ord på den andre parten
som den sentrale aktøren i byggingen av fremtidens kompetanse.
Da gjenstår spørsmålet om hvem av partene som har ansvar for å
utforske de mulighetene som ligger i ny teknologi og fremtidens
transport? Hvem skal ta den økonomiske risikoen i å utforske
konsekvensene av selvkjøring, utvikle nye modeller for mobilitet eller
ta ut potensialet for effektivisering som nye teknologier gir?
Kanskje er svaret oppstartsmiljøer, kanskje er det utenlandske aktører
som vil dukke opp i det norske markedet, eller kanskje er det
forskningssektoren som bør fylle denne rollen.
Inntil en åpenbar aktør har fylt denne rollen kunne et mulig virkemiddel
være å diskutere hvilke initiativer som kunne bygget bro mellom
virksomhetenes kortsiktige mulighetsrom og de langsiktige nasjonale
behovene for effektivisering og innovasjon i samferdselssektoren.
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Hva kan gjøres for å bedre fagarbeidersituasjonen?
Det andre store spørsmålet som gjenstår fra denne undersøkelsen er
hvordan fagarbeidersituasjonen kan bedres. Rekrutteringen til
fagarbeid blir jevnt over oppfattet som utfordrende og har i disse
intervjuene blitt knyttet til samfunnets anerkjennelse av fagarbeid,
attraktivitet for arbeidsplassene og presset som internasjonal
konkurranse utsetter denne delen av sektoren for.
At fagarbeid er under press gjentas flere steder i det offentlige
ordskiftet. Statistisk sentralbyrås prognoser angir også at
fagarbeiderkapasiteten i Norge vil minke i årene framover.
Paradokset ved denne situasjonen er at virksomhetene som har blitt
intervjuet jevnt over går med sunt overskudd. Under den
markedsøkonomiske modellen som ligger til grunn for vei- og
jernbanereformen skulle en slik markedssituasjon; konkurranse om
fagarbeidere og økonomisk overskudd for virksomhetene; lede til
bedre lønnsforhold og derigjennom økt attraktivitet for
fagarbeiderrollen. Slik har det åpenbart ikke utviklet seg.
Forklaringen på at statusen for fagarbeidere ikke har utviklet seg slik
modellen forutsatte burde være av interesse ikke kun for
entreprenørvirksomhetene, men for samferdselssektoren som helhet.
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