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Irene Aarrestad Meier –

Stikkord: utvikler, døråpner, engasjert og 
Humoristisk, 20 års erfaring fra bransjen

• Norconsult siden februar 2020: 
Senior PL, HPT, strategi og tilbudsprosesser. Nå Markedssjef tidligfase   

• Team Veidekke for Stema Prosjektutvikler i 4 år
• Stema Rådgivning og OSL utb.avd. Senior PL i 8 år
• SMS arkitekter Sivilarkitekt i 8 år
• IRRARK, Spiss arkitekter, Plan B arch. & urban design, PBE i 4 år 

• BGO arkitekter, Plan B, NIKU, Vestlandske kunstind.museum, Bergen 
historiske museum, Flekkefjord bymuseum og Flekkefjord kommune ved 
siden av studier

• Nestleder i AFAG siden 2016-

• AHO, BAS, UIB, UIA, Alliance francaise: Sivilarkitekt og bedriftsøkonom 
m.m.

• Særboer med John Terje, to barn hver. 48 år
• Skog, fjell og vann alle veier, hobbykokk, oppussing, film, musikk, 

kunst, nyheter og badstu.
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Hvem jeg er -

Presenter
Presentation Notes
Hei jeg heter Irene Aa Meier, og jeg er blitt bedt om å komme hit i dag for å fortelle om høyt presterende team, og min erfaring i praksisFørst vil jeg takke for invitasjonen, det gode arbeidet vi gjorde sammen i høst med workshops etc i regi av Prosjekt Norge, NTNU og Marstrand: HPT det er folka det kommer an på!Forhåpentligvis har jeg noen innsikter fra praktisk erfaring som dere kan ta med videre; for hvordan faktisk jobbe høyt presterende sammen. (Intet mindre…;-)Før jeg går inn på praktis, vil jeg fortelle litt om min bakgrunn og hvorfor det er relevant for dagens tema HPTJeg er utdannet sivilarkitekt og bedriftsøkonom og har grunnfag i adm. og organisasjonsvitenskap, kunsthistorie og diplom i fransk. Med andre ord en ganske bred og broket bakgrunn som skyldes en nysjerrighet og et veiskille i studietiden fra strategi, kommunikasjon, økonomi og ledelse til kreativt yrke som arkitekt. Etter mange år i bransjen som tegnende arkitekt gikk jeg så i 2012 «tilbake» til strategi, kommunikasjon, økonomi og ledelse – MEN med arkitektbriller på. Jeg er en utvikler, døråpner, engasjert Humoristisk, 20 års erfaring fra bransjen



Høyt presterende team
Det er allerede gått et par år siden Bygg 21 lanserte sine funn om Beste praksis, og gav ut flere veiledere om hvordan forbedre prosess og 
gjennomføring av byggeprosjekter i Norge 

Vi kjente på en følelse av at NÅ skulle alle i bransjen signere og brette ermene opp

2 år etter : teori og praksis…

Presenter
Presentation Notes
Vi skulle gjøre «ALT» litt annerledes og så mye bedre enn før…Bransjen som signerte avtalen om å følge Bygg 21 skulle bruke kunnskapen nedfelt i veilederne, og jammen skulle vi ikke oppnå bedre prosjekteringsprosesser og plan- og byggeprosjekter. Vi skulle spare penger og være mer rasjonelle og sikkert bærekraftige også. Vi i Team Veidekke med Sigmund Aslesen og Ulvenprosjektet var en av mange dyktige bidragsyterneSå hvorfor står vi her i dag og snakker om Prosjekt Norge, NTNU, Marstrand og alle andre bidragsytere til HPT og en ny veileder som NÅ denne gang skal vise vei? En veileder som skal vise  og rettlede til hvordan det egentlig skal gjøres, og hvordan man bør sette sammen rette gjeng med kompetente fagfolk for å kunne gjennomføre komplekse større prosjekter på best mulig måte?Jo fordi Bygg 21 er flott, men blir ikke fulgt konsekvent i den grad man kunne ønske. Det har kanskje vist seg vanskelig å omgjøre ord fra veilederne til praksis hver dags gjøremål?Vi må videreutvikle, forenkle, spisse budskapet og gjøre det krystallklart for alle i bransjen hva dette handler om, og ikke minst hvorfor bry seg. Hvis man sammenlikner med FNs bærekraftsmål: Det er flott med alle målsettingene og høye ambisjoner. Men med mindre man bryter det ned i fattbar informasjon og overkommelige begripelige oppgaver, så blir det kun fagre ord og  grønnvasking, og ikke et faktisk verktøy for styring mot målet. Derfor er HPT som verktøy forsket på, og vi ser frem til lanseringen av Veilederen som Marstrand forteller om – nå i slutten av mars!�



- Metodikk og verktøykasse

• 4 400 Medarbeidere 
• 113 Kontorer
• 20 000 Oppdrag
• 6,3 Omsetning MRD*
• 49 Land med oppdrag

• 11 Markedsområder som 
samarbeider tverrfaglig

► Fakta om hele konsernet

* Pr. 31.12.2019

Presenter
Presentation Notes
�Sommeren 2019 spurte Kjetil Ruud direktør i Bygg & Anlegg Norconsult ba meg om å ta med org.kartet til hovedkontoret på sommerferie og komme med forslag til endring -  hvor jeg kunne bidra inn. Da hade jeg allerede vært i i Team Veidekke på vegne av Stema rådgivning som prosjektutvikler og prosjekteringsleder for Ulvenprosjektet siden starten i 2016, og var klar for nye utfordringer. Det gikk bra med første delfelt B2, parken og neste felt B4 var i god driv. Kjetil og jeg holdt dialogen gjennom høsten, og jeg begynne i Norconsult på nyåret 2020Her så jeg muligheter for å bringe videre den kunnskapen vi i TVD hadde opparbeidet og få brakt dette videre inn i strategi, marked og ledelse av et større firma. Da jeg startet i Norconsult gikk jeg først inn i et stort samspillprosjekt som krevde en del endring for å få det lost i havn, og ble der kjent med veldig mange dyktige kollegaer og entreprenørsiden. Deretter begynte jeg med den egentlige årsaken til jobbskifte – Å Utvikle Norconsult tidlig fase arbeidet, strategi, marked og ledelse. I tillegg PA avdelingen- og teamutvikling. Norconsult har et Tverrfaglig stort miljø. Spisskomp mange fag som er Geografisk spredt – både nasjonalt og internasjonaltUtfordringer an masse! 



Vår metodikk og verktøykasse

FORSTÅR
KUNDEN
– og ser kundens 
egentlige behov

SKAPER
FLYT
– og ser helheten 
for å få en god 
prosess

BYGGER
TEAM

– og får det 
beste ut av hver 

og en

TAR
STYRING

– og sørger for 
kontroll og 

forutsigbarhet

Rett verktøyRett metode

LIVE PRO  

Digitalisering: PAM, Scan to BIM og Heldigitale prosjekter

Utvikling og forskning: The Edge, Noise, HPT og Hunger games

• Samspill og trente dedikerte fagkonsulenter og team
• Heldigitale leveranser er vårt førstevalg
• Innovasjonsleder
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Presentation Notes
Norconsult arbeider mye med å utvikle og tilrettelegge for en god metodikk for å kjøre prosjekterLIVE ProBygge teamSå fikk jeg muligheten til å stille opp i Bransjedugnaden til Prosjekt Norge HPT- og den muligheten var jo som bestilt!



The Edge – traktmodellen

Nytenkning og innovasjon står sentralt i vår kultur. For å ta vare på og 
utnytte gode idéer, bruker vi The Edge for å følge utviklingen fra forslag til 
resultater.

Hunger games

HPT

Noise, AI

Vår metodikk og verktøykasse i forskning og utvikling

The Edge – rethinking tomorrow
https://norconsult365-
my.sharepoint.com/personal/irene_aarrestad_meier_norconsult_com/Documents/Documents/
HAV%20eiendom/Norconsult_online_33sek_NO.mp4

Presenter
Presentation Notes
Siden i høst har jeg dermed bidratt inn som en av flere aktører i bransjen til HPT-arbeidet som Marstrand, NTNU og Prosjekt Norge lanserte og inviterte oss inn i.  Veldig bra opplegg Lars Kristian, Erik fra Marstrand, Sverre Tiltnes kom og øste mange kloke ord, alle de andre interessante samtalene og diskusjonene med folk i bransjen  og ikke minst og selvsagt Klakegg fra NTNU!

https://norconsult365-my.sharepoint.com/personal/irene_aarrestad_meier_norconsult_com/Documents/Documents/HAV%20eiendom/Norconsult_online_33sek_NO.mp4


Hvordan jobbe høyt presterende i team? 

Dette er ikke det riktige spørsmålet. 

Spørsmålet burde være: Hvordan sikre at vi oppnår godt gjennomførte 
prosjekter med mindre risiko, konflikt og raskere måloppnåelse?

HPT er middelet og ikke målet i seg selv

Presenter
Presentation Notes
I gjennomgangen i høst kom vi frem til at vi ikke trenger en veileder for å fortelle bransjen hvordan sette sammen presterende team, eller jobbe presterende sammen. Dette vet vi i teorien hvordan fungerer.De fleste av de store seriøse rådgivende firmaer og entreprenører satser mye på å finne gode team, riktige kandidater til prosjekter, skrive vinnende tilbud Byggherre skriver utlysning der kompetanse og oppgaveforståelse ofte vektlegges høyt og forsøker å plukke ut det laget som på papiret ser mest kompetent ut og er mer eller mindre godt samkjørt. �Vi kan også finne en del eksempler rundt om i Norge, der man faktisk lykkes med å verdivurdere prosjektet opp myke verdier, sammen med harde verdier. Hvorfor er det da fremdeles et «problem» og et behov for noe mer –en  veiledning feks?Fordi selv om vi vet hva vi burde gjøre, se etter, kunne gjøre etc.- så er det svært mange som ikke vet hvordan gjennomføre det i praksis - daglig og få det fremst i frontallappen  som Ett skritt videre – Noe vi bare gjør�I starten, slutt og i mellom i prosjektering og gjennomføring av prosjekteneDet er skrevet mye om lagspill, organisasjonsteori og ledelsesteori -  for hvordan man bør agree I et firma. MEN Hvorfor ikke overføre dette til prosjekt? Personlighetstester – hvor mange her har vært igjennom en test for å finne ut av sammensetningen I gruppa? Hvor mange har tenkt tanken på å gjøre det samme hva gjelder prosjekt? Hvorfor er det Kun eller mest fag som plutselig teller? Uansett personlighet?....Hvorfor bruker vi ikke mer erfaringer og kunnskapen om trente TEAM? Hva er barrierene- hva må du gjøre i forskjellige roller?Hvilken verdi ville det ha å lykkes hver gang ha for eierne av virksomheten, ledelsen og de ansatte? ------------------Kan det tenkes at vi ikke legger til rette for HPT, men satser på at det går bra, fordi vi mangler fokus på det, verktøy for tiltak og ikke blir målt på det? Påstand – Vi vet hva vi må gjøre, men vi gjør det ikke ofte nok, konsekvent eller i verste fall – i det hele tatt?��Påstand – Vi gjør det ikke fordi det er en myk verdi = flaut/pinlig å erkjenne at vi trenger hjelp og verktøy for å fikse mellommenneskelige relasjoner - relasjonskompetanse��Påstand – Vi gjør det ikke fordi det ikke etterspørres – måles ikke og blir dermed ikke etterprøvd, ikke koblet opp mot ev bonus Frontes ikke er ikke et tema for kontroll og gg av prosjektet'Vi ønsker og vil, men det blir ikke etterspurt i utlyste konkurranser sier ofte entreprenører og konsulenter. Eller det blir etterlyst og spurt om, men når det kommer til stykket så plukkes det hoder likevel på tvers av tilbudte team. Mentaliteten henger igjen i det gamle- Usikkerhet, og kultur for manglende tillit. �Hva gjør vi som ikke burde gjort: silotekning, jobber ikke mot felles mål, mangel på felles forståelse, reprodusere det som ikke virket sist Ikke trent på det - Derfor trener vi ikke. Rollen, arbeidsmetodikken må matche formatet det jobbes på.  Hva med Prosjektstyringsverktøyet?-  basert på gammel måte å lede prosjekter på, følger ikke opp denne måten å jobbe på. Team er ikke inne i styringen og ikke inne i målingen. Det er en Forestilling om at ved kun å plukke faghoder får man de beste fra hvert firma, og at det er bedre enn summen av kompetente fagpersoner spesielt satt sammen for å utfylle hverandre i akkurat dette teamet til denne spesifikke oppgaven. 



Case 1 – Lek med ild
i Thele

- Første sjelsettende møte med HPT
- Samarbeid i praksis
- Krasjlanding i tillit

- Overgang til prosjektledelse
- Forstå kompleksiteten
- Fag og kompetanse

- Etablere metodikk og arbeidsform
- Tverrfaglige prosjekter
- Opplæring av ansatte

- Samspillskontrakt
- Kontrahere rette laget
- Tillit ved skiftende personell

Case 2 – Rett kompetanse 
i Mandal

Case 4 – Samspillskontrakt
i Oslo

Case 3 – Verktøy for prosjektering 
på OSL

Et par utvalgte erfaringer

Presenter
Presentation Notes
Historien om bråtebrannlekenMandalProsjektgruppe - Oslo lufthavnEtablere en effektiv metodikk og arbeidsform for tverrfaglige prosjekter. Rapport som grunnlag for opplæring av ansatte på OSL ferdigstilt oktober 2014Samspill Akersgata



Case 5 Samle kunnskapen om presterende team i praksis



Byggedagene 8 og 9 mars 2016

Team Veidekke.mp4

Presenter
Presentation Notes
Jeg kunne ha vist veldig mye materiale fra Ulvenprosessen, Team Veidekke og prosjektene. Det skal jeg ikke gjøre nå, pga knapphet med tid. Men jeg oppfordrer de som ønsker til å ta kontakt, så kan jeg fortelle mer, eller sende over mer materiale. Ev så kan dere gå inn på OBOS sin nettside i boligportalen- og finne mer informasjon der. Jeg har valgt ut noen få slides og funn fra Ulven som handler om team og samarbeidsprosessene som ledet opp til resultate, sammen emd Target Value Design og rasjonaliseringsprinsipper for å holde fokus på kostnad og målsetting i konkurransen. Det begynte med Innovasjons- og industrialiseringskonkurransen OBOS lanserte på byggedagene mars 2016Vibecke Hverven og jeg gikk i samarbeid med Veidekke om å sette sammen et presterende team for å kjøre konkurransenVi syntes det var ekstra motiverende og prisverdig at OBOS åpnet opp for at vi kunne drive frem en ny måte å jobbe med boligprosjekter på – og få sjansen til å bevise at ved tett samarbeid og utvikling og regi fra start kan byggebransjen få til gode boliger til lavere kostnad. Et skifte fra troen på god byggherrebeskrivelse og konkurranse over til definerte mål pluss godt team = verdi

https://norconsult365-my.sharepoint.com/personal/irene_aarrestad_meier_norconsult_com/Documents/Documents/Marked/2021/Partnerforum/Partnerforum/Laget%20p%C3%A5%20Ulven.mp4


Slik skal Ulven bli

Slik var Ulven

• Flere tusen boliger 
• Store grøntområder

• Få biler

• Trafikk – store veikryss
• Mye infrastruktur (i grunnen) 

• Næringsbygg – tungtransport

VISJONEN:
«Vi skal bygge gode leiligheter 

for vanlige folk» (= 63 000 
NOK pr m²)
Jon-Erik Lunøe, Prosjektleder i Ulven AS

20% redusert byggekost



Team Veidekke
- Selskapsform DA og team
- Lean, samspill, tillit og åpenhet
- T arget Value Design = 
- Enkle gode løsninger som er rasjonelle å produsere
- Taktproduksjon 
- Prefab
- Jevnlig vedlikehold



Selskapsformen OBOS (BH)

Team 
Veidekke DA

Veidekke 
Entreprenør

Spunt/Pel

RiBr

Taktekker

Maler

Osv.

LPO
Arkitekt

Stema
Rådgivere

Dr.tech Olav 
Olsen (RiB)

Erichsen & 
Horgen (RiV)

Bravida/Oras
Tekniske fag

Landskaperiet
LARK

HVORFOR: 

• Økonomisk gunstig for prosjektet
• Tenke helhetlig, «ut av boksen» og løsningsorientert for å finne frem 

til et godt konsept
• Deltakere som føler eierskap til prosjektet og utbyggingen
• Trygghet i forhold til å utfordre hverandre faglig
• Gode, kollektive beslutningsprosesser. Samlokalisering i 

prosjekteringsfasen.



Samlokalisering

Presenter
Presentation Notes
Høy faglig kompetanse på ett sted«Caser» løses uten mailer og telefon og med en gang de dukker opp.Sterkt samhold i teametStor grad av eierskap i prosjektetGod utviklingsarena for traineer



INVOLVERE ALLE – OGSÅ MONTØRENE

VÆRE LYDHØR, MEN SAMTIDIG….

DET SOM GAGNER HELHETEN VINNER!

Involverende planlegging = Planene utarbeides i fellesskap

Presenter
Presentation Notes
Kloke hoderWorkshopsTillit og åpenhetAlle innspill vurderesLimet i mellom aktøreneMå ha en leder – men la alle komme til orde drive fremoverOppdragsleder må sette delmål- slik at folk forstår og kan gå inn på hvordan løse detteGjennomføringsevneBort fra tilfeldighetIldsjelene- få med i prosjekteringen – gutta på gølvet



Target Value Design på Ulven
• Kostnad blir input i prosjekteringen, istedenfor output

• Forutsetter tidliginvolvering og team-organisering 

To mål:
Få spesifisert hva byggeherre ønsker eller har 
mulighet til gi for å nå prosjektets mål (allowable
cost)

Ikke bruke mer timer enn nødvendig gjennom å 
finne frem til gode, innovative løsninger i 
prosjektering og produksjon

Brukt-budsjett rate: Rate for endelige kostnader målt 
opp mot etablert budsjett

Presenter
Presentation Notes
Definer mål som alle parter jobber for å nåSett sammen et godt fungerende prosjektteamFaste samhandlingsarenaerGjennomfør usikkerhetsstyring- muligheterLag gjennomtenkte planer og definer klare grensesnittSørg for presis, rett-tidig og løsningsorientert kommunikasjonSørg for runde bord tankegangen  Ulven =14 dagers workshop   = Jobbe sammen om å definere problemstillinger, ta beslutninger og prosjektere basert på disse   = Komme lengre og dypere inn i prosjekteringen   = Kalkulasjon og kontroll underveisThe lost opportunities- mental bøyg å tenke på mulighetene fra dag 1. Beslutninger – forventninger av byggherre må avklares tidlig- slik at det ikke blir en propp i systemet- eller kilde til misforståelse og malkommuniasjon Partene få forståelse for hvorfor beslutninger er alfa og omega



Produksjonsvennlig
- Rasjonelt og fleksibelt byggeri. Stor grad av repetisjonseffekter

Presenter
Presentation Notes
3- og 4-spennere i U-blokk og et punkthusRasjonelt og fleksibelt byggeri. Stor grad av repetisjonseffekterMODULARISERINGBaderomskabinerProdusert på fabrikk Ventilasjon på toppen av kabin, montert på fabrikk Standardisert rørskap, montert på fabrikkMonteres i råbyggsfasenPREFAB  Yttervegger inklusiv vinduer, produsert og montert på fabrikkMonteres i råbyggsfasenBalkonger, trapper, plattendekker, tekniske rom på takLOGISTIKKInntransport av materialer i råbyggsfasenStendere (precut)Gips (precut)Balkongdører



«Ingen har bodd der på 35 år – nå skal Ulven
leve!»
Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS

Ulven B2 oppsummert:
• 32 mnd. byggeprosess 
• Fotavtrykk 10 000 m²
• 342 leiligheter
• 6. avd. Barnehage
• 750 m² næringsarealer
• 20% lavere byggekostnad



• Fasiliter trening for å bli bedre – spille folk gode sammen
• Støtte opp om nye ideer og ta hensyn til personligheter 
• Måle fremdrift og synliggjøre effekter av forbedringer
• Eksemplifiser god praksis
• Øv jevnlig, og gi av deg selv

Kontinuerlig vedlikehold av teamet

Presenter
Presentation Notes
Først dette er bilder fra før Corona, og nå må vi jo finne andre måter en stund til for å bli kjent, åpne opp, bygge tillit.Det beste teamet – blir det optimale teamet når det jobbes mot å bli det. Kommer ikke av seg selv- kanskje ikke et gitt superlag fra starten heller- men dersom viljen til å samarbeide og få til et bra lag er der fra start, blir verdsatt og frontet- så gir det resultaterOppstarten Bøttø – seilingHvaler – coach og personlighetstesting – Kunne vært gjort på et tidligere stadie neste gangCurling



1- Endring er smertefullt
2- Vi driver på som vi alltid har gjort – enklest, tryggest og mindre «styr»
3- Vi tror vi vet hva vi gjør, dette har vi jo gjort før 
4- Vi tror vi ikke trenger det- det gjelder ikke oss
5- Det er flaut

Legg til rette forutsetningene for å kunne jobbe høyt presterende i team i praksis 

Øk bevisstheten og forventningen om trente team og teamkompetanse

Etterspør relasjonskompetanse og personrelatert kompetanse i tillegg til fagkompetanse

Mål myke verdier - «hvordan går det faktoren» Systematisert samspill

Engasjer deg- og identifisere deg med visjon og strategi

Samarbeid nødvendig- dette lykkes ingen med alene

Ta hensyn til ulik motivasjon og evne mix i teamdesign

Vær tydelig og ta medarbeidere på alvor og ha respekt
Gi tillit til og la medarbeiderne utvikle seg

Husk CV går bakover – personlighet og potensiale går fremover 

Oppsummering:

Start up kit -Veileder 23 mars 2021!
"Samarbeidsprisen" hvert år?

Presenter
Presentation Notes
Eli Grimsby: "Jeg tror på handling- noen ganger blir vi for opptatt av de fine ordene, og glemmer at det er handlingen som er avgjørende.»Måling inn i Prosjektmandatet, fremdriftsplanen, månedsrapporten etc. Må inn på evalueringen hver måned- hva med team? Som en parameterStemningsrapport og dialogEtterspørre kjemi i gruppa, ikke bare fagkunnskapKompetanse på ledelse under endring – alle kan påvirke positivt, ikke bare de ekstroverte Forståelse på hvem vi er i dette laget- og ha respekt for hverandres forskjellighetPersonrelatert kompetanse- sterke sider og mindre sterke sider og skjulte talenter�Toppledelsen- verdien for dem å etterspørre dette?�Hvorfor skal de etterspørre og sjekke ut at man bruker tid på å etterspørre HPT?�Bedre produkt�Dempe konflikt�Tid og muligheter�Redusere risiko og oppdage muligheter tidsnok�Mismatch mellom forventninger og behov�In lead�Mer valuta for pengene�Hvorfor oppstår konfliktene? Økonomiske betraktninger:�Har å gjøre med kontraktene- byggherre vil ha mest mulig, entreprenør vil levere minst mulig��Ved å investere i team får du mer fornøyde ansatte, høyere standing i markedet- mer kompetanse vil dras dit, mindre turnover. Høyere beholdt kompetanse, bedre vinn overfor oppdragsgivere- mer vinn av prosjekter. Dette gir gode vekstvilkår for å stadig bedre presterende team = dette er en vinn vinn for firmaet. � ��Teambuilding underveis satt av i kalenderen. �Sette ambisjoner konkretisert- teammål- helt konkret tilpasset det prosjektet- �Min - hvert halvår gir en tilbakemelding til dine medarbeidere. �
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Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn
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