
 

 

Transforming the Capital Projects Business! 
Fredagsinspirasjon basert på keynote-presentasjon av Stephen Mulva, leder 

for CII, på CII sin årlige konferanse 1.-2. august 2017 
 
For en forsamling av ca. 550 deltakere fra bransjer som olje og gass, infrastruktur, bygg og industri 
presenterte CII-leder Stephen Mulva nylig en del tanker om trusler som truer de klassiske 
prosjektbaserte bransjene og hva som må gjøres for å unngå at eksterne aktører skaper omfattende 
”disrupsjoner” som gjør at eksisterende aktører havner i store problemer, slik man har sett i 
bransjer som mobiltelefoni ved Apple, underholdning ved Netflix, bilindustrien ved Tesla, osv. 
Dette notatet gir et kort sammendrag av Mulvas budskap, men lysarkene som ble vist ligger ved 
som vedlegg. Om ikke alt dette er like relevant for oss i Norge så gir det noen tankevekkere som 
vi ikke kan tillate oss å lukke øynene for. 
 
Andre bransjer 
Som mange har registrert har Amazon nylig overtatt matvarekjeden Whole Foods. Uten at det er 
helt klart for noen, kanskje ikke Amazon selv, hvordan dette skal utnyttes og hvilke konsekvenser 
det kan få for matvarebransjen ellers. Faktum er uansett at oppkjøpet umiddelbart ga negativ effekt 
på aksjekursen på en av Whole Foods sine konkurrenter, Kroger: 
 

 
 
En annen tankevekker som viser selskapsverdi i prosjektverdenen vs. andre bransjer er at Snapchats 
markedsverdi er tre ganger det kanskje største prosjektleveranseselskapet i USA/verden, Fluor 
(som er det største byggefirmaet blant USAs Fortune 500-selskaper med 61.500 ansatte globalt): 
 



 
 
Tunnelprosjekter i fremtiden 
Som et eksempel på hvordan nye aktører og ny teknologi kan komme snu den kjente 
prosjektverdenen på hodet fortalte Mulva om Elon Musk, Tesla-grunnleggeren, sitt nye selskap: 
The Boring Company (som man kan lese mer om her og her). Kort forfalt er målet å revolusjonere 
urban transport ved å tenke ”veisystemer i 3D” der lag på lag med effektive tunneler frakter biler 
plassert på elektriske ”sleder” i 200 km/t. 
 
For å få til dette må tunnelbyggingen effektiviseres dramatisk og The Boring Company har arbeidet 
med flere tiltak for å oppnå dette; redusere tunneldiameteren, gjøre TBM-maskinene mye mer 
effektive gjennom å øke kraften i maskinene, automatisere dem, bruke elektrisk kraft fremfor 
dieselmotorer, osv. samt resirkulere massene som tas ut ved tunnelbyggingen. Selskapet har allerede 
gjennomført testbygging av tunneler på området til et av Musks andre selskaper, SpaceX, og nylig 
annonserte Musk at selskapet har fått tillatelse til å bygge en undergrunns ”hyperloop” mellom 
New York City, Philadelphia, Baltimore og Washington, D.C. og som angivelig vil gjøre forflytning 
mellom New York og Washington på 29 minutter, en tur som i dag vil ta 4 timer eller mer. 
 

 
 
Hvordan endre bransjen fra innsiden? 
Et hovedbudskap fra Mulva var at skal 
bransjen evne å endre den fra innsiden, 
fremfor at eksterne ”gjør det for den”, må 
man tenke mer som forretningsfolk og ikke 
bare som ingeniører. Dette innebærer tre 
hovedoppgaver:  
 

1. Redusere verdikjedens lengde, 
kompleksitet og grad av hierarki. 

2. ”Strekke hver krone” lengre, altså 
bli mer kostnadsbevisst. 

3. Krympe for å oppnå mer 
fleksibilitet. 

 



Som eksempel på hvordan verdikjedene i store prosjekter kan forenkles viste Mulva til Boeing og 
deres nye flytype 777X. Boeing har, etter katastrofale erfaringer med utviklingen av 787 Dreamliner, 
gjennomført dette prosjektet basert på ”Model-Based Engineering”, flyverdenens variant av BIM, 
i et samarbeid mellom et lite antall nøye utvalgte leverandører som har arbeidet tett sammen i et 
nyutviklet IT-system. Dette har gjort det mulig å utvikle det nye flyet mye raskere enn tidligere, 
med mye lavere kostnader, og tettere integrasjon mellom aktørene har redusert usikkerhetsnivået 
for alle aspekter av prosjektet. Faktisk er byggingen av flyet basert på et system der det nesten ikke 
benyttes innkjøpsordrer, siden verdikjeden er så tett integrert. (Deler av) byggenæringen er i dag 
nesten basert på prinsippene fra et pyramidespill, der alle enkeltaktørene forsøker å maksimere sin 
egen avkastning på bekostning av de andre. Mye av de fordyrende kostnadene er knyttet til 
transaksjonskostnader. Verdikjedene strekker seg over et stort antall ledd, informasjon og 
materialer produseres, flyttes og lagres i og mellom leddene og alt dette må planlegges og styres, 
med store kostnader. 
 

Når det gjelder kostnadsbevissthet og 
å utnytte hver krone best mulig, 
beskrev Mulva en situasjon vi nok også 
kjenner oss igjen her hjemme: 
Prosjektene utvikles og utformes stort 
sett av (dyktige) ingeniører. Selvsagt 
tenker ingeniørene kostnader, men 
heldigvis også sikkerhet, kvalitet, 
funksjonalitet, osv. Sammenliknet med 
verdensledende bransjer med hensyn 
til effektiv produksjon og 
industrialisering blir kostnadene 
høyere; prosjektbaserte bransjer har 
simpelthen ikke vært flinke nok til å 
tenke på forretningsaspektet. Som en 
kontrast til dette pekte Mulva på 

Walmart, som virkelig har perfeksjonert måten det bygges nye butikker på, ikke minst for å møte 
konkurransen fra netthandel, som stjal opp til 1,8 milliarder dollar av forventet salg fra nye butikker. 
450 nye butikker årlig ble åpnet 2 uker forsinket, for hver ukes forsinkelse i å ferdigstille en butikk 
tapte de 2 millioner dollar, dette stort sett hele tapet påført av netthandel. Walmart lagde en 
modulbasert standardbutikk som enkelt konfigureres basert på gjeldende lover og forskrifter der 
en ny butikk skal etableres (med eller uten våpensalg, krav til nødutganger, osv.) og der 
byggeprosessen er industrialisert og svært effektiv med en byggetid for 15.000 m2 på litt over et 
halvt år. De siste årene har ikke prosjekter for bygging av Walmart-butikker hatt én eneste endring 
på byggeplass og butikkene ferdigstilles nå i snitt 17 dager før planlagt tid.  
 
Det siste punktet, om krymping, dreide seg om at de fleste store bygg og andre typer anlegg er for 
store og komplekse, med et stort potensiale for å tenke modulbasert og skalering gjennom antallet 
moduler fremfor å utforme skreddersydde, integrerte anlegg. Mulva viste noen eksempler fra 
prosessanlegg, for eksempel en ny type småskala, modulbasert kjernereaktoranlegg (bildet under 
viser korrekt skala for størrelsesforholdet mellom gammel teknologi og den nye løsningen) utviklet 
av firmaet NuScale, som er enklere, sikrere og mye billigere å bygge og som kan skaleres etter 
behov. Slike moduler kan da også settes sammen til ett stort anlegg, men som da er mye mer 
fleksibelt og langt mindre komplisert, inkl. vedlikehold som kan gjøre sper modul i stedet for å 



potensielt måtte 
stenge hele anlegget. 
Et annet eksempel 
var Venture Global, 
som har utviklet en 
ny type LNG-anlegg 
som er mindre og 
modulbasert og som 
i stor grad kan 
produseres offsite i 
fabrikk før 
montering på 
byggeplass. Dette gir 
mye raskere 
bygging, med høyere 
kvalitet og sikkerhet. 
Prinsippet gjelder 
også for Musk sine 
tunneler, der bruk av 
de elektriske sledene 
for forflytning av 
bilene gjør at 
diameteren på 
tunnelen kan minkes 
dramatisk, fra 8,5 
meter for én fil til 
det halve. Det siste 
eksempelet er mer 
kjent for oss, Linde 
Group’s liknende 
tilnærming til 
modulbaserte 
industrianlegg som ligger til grunn for LNG-eksportanlegget på Melkøya i Hammerfest. Ved at én 
modul kan tilordnes flere ulike funksjoner kan størrelsen på et anlegg reduseres kraftig og dermed 
også kostnadene, til både prosjektering, bygging og drift. 
 
Stephen Mulva avsluttet med å informere om at CII fremover vil ha fokus på å forbedre de 
forretningsmessige aspektene ved prosjektbransjene og partnerne i CII, under betegnelsen 
"Operating System 2.0". Dette går bort fra prinsippet ”plan the work, work the plan” med lineære 
beslutningspunktsbaserte prosjektmodeller med sekvensiell grunnlogikk. Dette er ikke ulikt 
diskusjonene de siste få årene i Europa om Industri 4.0, der sammensmelting av tradisjonell 
industrialisering med digitalisering, tingenes internett, osv. vil gi en ”fjerde industriell revolusjon” 
og som i norske prosjektbaserte bransjer gjerne fremmes under overskriften ”digitalisering”. Dette 
vil være et hett tema fremover, både innen forskning og utvikling hos virksomhetene, og Prosjekt 
Norge og de akademiske partnerne ønsker virkelig å bidra til dette arbeidet, på samme måte som 
CII ønsker å utvikle "Operating System 2.0". 
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If we want to drive this 
transformation from the inside…

we need to think and operate more 
as business people… 

and less as engineers.   
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Stretch Each Dollar
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Shrink for Agility

“We use reliable, proven technology in an innovative 
plant design configuration. Our modular, mid-scale 
plant design will replace traditional designs as it 
allows for the same efficiency and operational 
reliability at significantly lower capital cost –
this is at the heart of our project strategy.”

Brian Eisentrout, Senior Vice President of Engineering
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