FERDIG! Vi er i gang – Bli med i
kunnskapsarenaen for systematisk
ferdigstillelse
Bygg- og anleggsbransjen ønsker å levere i tråd med kundens spesifikasjoner til
rett tid og med null feil, alltid. Økt kompleksitet i prosjektene og endrede krav
gjør at å etterleve målsetningen blir mer og mer utfordrende. I
kunnskapsarenaen FERDIG deles erfaring fra gjennomførte og pågående
prosjekter, og sammen utvikler vi forskningsprosjekter for områder hvor det
trengs ny kunnskap.

Kunnskapsarena
for
systematisk
ferdigstillelse ble etablert i november
2018. FERDIG! Består av representanter
fra industri, olje og gass, BAE-næringen og
samferdsel.
Vi
bidrar
til
økt
bransjesamarbeid, standardisering og
omforent beste praksis.

På vegne av NTNU, SINTEF og Prosjekt
Norge inviterer vi til en felles
kunnskapsarena
for
systematisk
ferdigstillelse: FERDIG! Påmelding er nå
åpen for medlemmer av Prosjekt Norge og
andre interesserte for arenaens andre
møte og workshop.
Utfordringer
knyttet
til
dagens
gjennomføringspraksis i byggeprosessen er
til dels kjent: lav produktivitetsvekst,
fagsiloer,
samt
konservative
gjennomføringsmodeller og- aktører.
Samtidig er prosjektene i endring, med
større andel av tekniske installasjoner og
systemer som skal virke sammen- fra dag
1.
Ved å delta i FERDIG! kan du og din bedrift
videreutvikle og omsette forskningsbasert
kunnskap til verdifull praksis i samarbeid
med forskere fra NTNU, SINTEF Byggforsk
og SINTEF Digital.

FERDIG! har som mål å:
 Fylle hull i dagens kunnskap gjennom å
etablere og gjennomføre
forskningsprosjekter
 Initiere felles industriell tilnærming til
ferdigstillelse
 Styrke næringens strategiske utvikling
ved å utarbeide anbefalinger og tiltak
 Øke kompetansen ved bruk av FoUresultater
 Dele og implementere ny kunnskap.

FERDIG! legger til rette for gjensidig læring
og kunnskapsoverføring med andre
bransjer som offshore, industri og IKT.
For å nå et felles mål om å levere effektive
og feilfrie prosjekter er det et ønske at
inntil 30 selskaper/aktører fra hele
verdikjeden knytter seg til arenaen.
Arenaen
finansieres
gjennom
deltakeravgift og egeninnsats i form av
aktiv deltagelse i samlinger og workshops,
som igjen legger grunnlaget for
forskningsprosjekter finansiert gjennom
det offentlige virkemiddelapparatet.

