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Project Production Management PPM

Variabilitet og praktisk bruk av 
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Project Production Management  (PPM)

Variabilitet og praktisk bruk av involverende planlegging 
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Support team:

Steinar RasmussenKatrin Johannesdottir

«Queen of Metrics»
«Fikser’n»
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VDC – Implementasjonsutfordringer

• 21. april @ 18:00 - 19:30

• Temaet er presenteres av Lars Chr. Christensen fra 

multiBIM og Henning Vardøen fra Bane NOR, mentorer 

på 2019-20 kurset. 

• De deler erfaringer fra egne prosjekter. Det er også lagt 

opp til spørsmål og diskusjon for at dette skal bli så 

lærerikt som mulig.

Henning Vardøen

Lars Christian 
Christensen

multiBIM as
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Vi samarbeider med Prosjekt Norge

følg med på:

• https://www.prosjektnorge.no/ Her inviteres det til en rekke faglig 

interassante presentasjoner   

• Vi har vår egen VDC-kunnskapsarena:

• https://www.prosjektnorge.no/hvaskjer/cophoved/ka-vdc/
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AGENDA (med forbehold om endringer og tilpasninger):

• 12:00 – 12:05 Velkommen – og kort presentasjonsrunde

• 12:05 – 12:10 Kort kartlegging av bakgrunn og forventinger til KA-en  (Poll)

• 12:10 – 12:15 Bakgrunn for NTNU’s VDC-kompetanseløft

• 12:15 – 12:30 Erfaringer med årets VDC-sertifiseringskurs
• Informasjon om neste VDC sertifiseringskurs Stanford/NTNU

• 12:25 – 12:40 Kommentarer og innspill

• 12:40 – 12:45 Oppsummering -> Neste møte

– Møteevaluering: Pluss/Delta

Neste webinar: 4. juni
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Prosjekt Norge

Hovedaktiviteten
er å initiere forskning og etablere arenaer for kunnskaps- og 
erfaringsdeling mellom akademia, etater som bestillere og næringslivet som 
leverandører innen prosjektrettet virksomhet.

Senterets ambisjon
er at prosjektbaserte næringer i Norge skal ligge i fremste rekke internasjonalt 
innen verdiskapende og kostnadseffektiv prosjektgjennomføring

https://www.prosjektnorge.no/om-prosjekt-norge/hva-er-prosjekt-norge/
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Endring av praksis i prosjekter 

er ikke noe du kan gjøre alene!

• Kunnskaparenaen (KA) innen VDC er et tiltak Prosjekt Norge 

har iverksatt for å kunne dele erfaring og bidra til 

deling av erfaringer for utvikling av forbedret praksis.

• Diskusjoner og deling av erfaringer er det sentrale

ikke lange presentasjoner

• På grunn koronasituasjonen gjennomføres dette nettbasert

• Delta i diskusjonene, 

– Vi tilpasser opplegg avhengig av antall deltakere
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Hva er din bakgrunn og forventinger

• 4 spørsmål i Zoom

12

VDC rammeverk -> handlingskompetanse satt i system

• Virtual Design and Construction (VDC) er et rammeverk som 
bidrar til mer tverrfaglig samarbeid, digital støtte/bruk av BIM, 
endrede arbeidsprosesser og bedret målstyring og 
måloppnåelse. 
Det er dokumentert at VDC bidrar til økt kvalitet, redusert 
gjennomføringstid og reduserte kostander. 

• VDC er et rammeverk inneholder følgende elementer: 

– Samprosjektering (Integrated Concurrent Engineering - ICE)

– Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

– Prosess- og produksjonsledelse (PPM)

– Målstyring (Metrics)

– Måloppnåelse (Prosjektmål + Kunde-/forretningsmål + 
Samfunnsmål)
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Bakgrunn for NTNU’s VDC-kompetanseløft

• Små kurs med 20 deltakere gir begrenset med kraft for et faglig løft!
200 fagpersoner i samme program fra hele næringen

• som arbeider og samarbeider på en forbedret og enhetlig måte => VDC

• Vi utgjør en forskjell som merkes mer og MER!
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• Skal vi få til en endring av praksis i næringen–
så må vi ha «kritisk masse»         

• To effekter: 

– Faglig kompetanse – vi blir bedre – erfaringslæring

– Faglig kapasitet – byggherrer kan sette krav til formalisert 
kompetanse

• Utdanning av over 200 deltaker i et faglig fellesskap som man ikke får ved små 
kurs. Erfaringsdeling er en sentral del av VDC-kurset

• Alle deltakere praktiserer VDC i egne prosjekter, månedlig rapportering og 
gjennomgang i gruppe (erfaringsdeling) med mentor

• «Executive VDC mentor» Hver mentor tar kurs ved Stanford 

og NTNU, følger opp 20 studenter – gir VDC lederutdanning

Kompetanseløft for hele næringen

Fra VDC –kurset, +200 deltakere

Fra VDC –kurset, 
Gruppearbeid i  en mentorklasse
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Samarbeid mellom: 

15

Martin FisherEilif Hjelseth

…men det viktigste er mentorene som følger opp sine 20 studenter!

16
16

Tom Paulsen

Henning Vardøen

Øyvind Børstad
Gunnar Skeie

Lars Christian 
Christensen

Steinar Rasmussen

Thomas Iversen

Katrin Johannesdottir

Johnny Rimestad Sætre

Bjørg Egeland Liv Agathe Backer

Gaute Sikveland

multiBIM as

Mentorer 
– de dyktigste fagpersonene fra hele BAE-næringen
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- med de dyktigste fagfolkene!
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Hele bransjen er med!
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Fra siste workshop på Zoom  ☺

20
20

Erfaringer fra nettbasert workshop

• Gjennomført med samme faglige innhold 
som opprinnelig planlagt

• Kombinasjoner – mer variet opplegg

• Faglig formidling
– Worldwide presentasjoner – Martin Fisher deltok fra USA

• Veiledning mentor

• Tilbakemelding på rapporter

• Gruppearbeid i tematisk grupper
– Faglig spesialisering

• Gruppearbeid i tilfeldige grupper
– Nettverksbygging / erfaringsdeling

• Åpen webinar – over 500 samtidige deltakere
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Experiences from large scale VDC-education 
in Norway
• Stor skala utdanning satt i system

bidra til etablering av 

«Community of Practice»
Forklarer flere av effektene i økt kompetanse 

endret praksis

Vitenskapelig artikkel  
til ECPPM2020

22
22

Neste VDC-sertifiseringskurs

• Det blir nytt kurs!

• Første samling: 11. - 15. januar 2021, Gardermoen

• Andre samling:   9. - 10. juni 2021, Oslo

• Tredje samling: 10. - 11. september 2021, Oslo

• E-lærigskurs fra Stanford

• Digitalt klasserom med mye faglig relevant info

• Sertifisering fra Stanford og Kursbevis fra NTNU

• Kurset gir 15 studiepoeng på masternivå

• Mer info på: https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18610
– Link til å sette seg opp på info-liste

21

22

https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18610


19.04.2021

12

23
23

Videre utdanning innen VDC 
under planlegging

Teknologimaster’n
• VDC som spesialisering i prosjektledelse

• Nye videregående VDC-kurs under planlegging:

– 7, 5 studiepoeng / 1 semester

• Kompetanseledelse for økt bruk av VDC, 7,5 studiepoeng 

– Læring / fasilitering, 

• Hvordan skalere opp uten at all må ha opplæring i alt

• Prosessleder for strategisk bruk av VDC, 7,5 studiepoeng 

– Ledelse / system, 

• Hvordan utvikle rammebetingelser for utnyttelse (ikke bare bruk) av VDC

24

• - BA6273 Kompetanseledelse for økt bruk av VDC, 7,5 studiepoeng 

• - BA6274 Prosessleder for strategisk bruk av VDC, 7,5 studiepoeng 

VDC som kommende 

del av erfaringsbasert 

master i teknologledelse
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Mentorutdanningen

Executive VDC Course Mentor Certificate
Program

VDC-mentor kompetanseprogrammet er det høyeste utdanningsnivået som 
tilbys innen VDC. 
Dette består av individuell opplæring på Stanford og NTNU
og praksis med oppfølging av 20 studenter som tar VDC-sertifiseringskurset 
BA6280.

Gjennomført program krediteres Advanced Mentor VDC-sertifisering fra 
Stanford University. 
og 15 studiepoeng på masternivå på NTNU. I tillegg vil de få til om VDC 
opplæring av Stanford og etterutdanningskurs innen VDC / prosjektledelse ved 
NTNU Videre

Fagansvarlig Stanford:
Martin Fischer
Professor, CIFE Stanford
Epost: fischer@stanford.edu

Fagansvarlig NTNU:
Eilif Hjelseth
Professor, Institutt for bygg- og miljøteknikk
Mobil: 952 66 100
Epost: eilif.hjelseth@ntnu.no
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KA VDC
for å ta vare på  og videreutvikle kompetansen

• KA-VDC vil spille en sentral rolle for utvikling av

«Community of Practice» 

• En rekke ulike aktivitet 

for ulike medlemmer

• Noen er i startfasen,

noen har holdt på lenge!
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Samarbeide med 

andre i næringen

• LEAN Construction Norge (LC-NO)

– Felles forskning er under planlegging

• BuildingSMART Norge

– Mange felle interesser innen

BIM / digitalt samspill

• Vi er åpne for økt forpliktende og formalisert samarbeid

– Nå er mye uformelt 
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Kommende KA-er og annet

https://www.prosjektnorge.no/

• KA Digital samhandling 

• Modellmodenhetsindeks MMI – erfaringer bra bygg og videre utvikling 

en ny MMI for infrastruktur/anlegg.

• 28. mai @ 12:00 - 12:45

• KA VDC

• VDC på norsk: Hvordan utvikle et faglig VDC miljø – Samarbeid med 

andre fagmiljøer

• 4. juni @ 12:00 - 12:45
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Evaluering av webinaret:

Pluss – hva vil vi beholde: Delta – hva vil vi forbedre:
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Eilif Hjelseth
Professor i

Building Information Modelling (BIM) 

NTNU, Norway

eilif.hjelseth@ntnu.no

https://www.linkedin.com/in/hjelseth/

Takk for 

deltakelsen!

KA VDC Webinar#1

19. mai 2020
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