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Agenda 7. april, Vippa

Tid Tema Min.
11.00-12.00 Lunsj 60
12.00-12.05 Velkommen til Partnersamling i Prosjekt Norge 5
12.05-12.20 NextGen-gruppen; Ida, Dan Åge, Fredrick, Håvard og Sigurd-Martinius,  Info om dagens program 15
12.20-12.35 Kaja Skovgård-Hansen; Vippa-prosjektet 15
12.35-13.00 Caspar Mariero-Klees; Easee – innovativ forretningskultur – fremtidens bedriftskultur. 25
13.00-13.15 Pause 15
13.15-14.15 Audun Flaget Aasen; «Digital kommunikasjon og samhandling i prosjektteam. Et situasjonsbilde av 

Veidekke i lys av Covid-19.» 
Påfølgende gruppediskusjon

60

14.15-14.30 Jon Lereim; Presentasjon av workshop knyttet til digital modenhetsmåling 15
14.30-14.45 Kaffepause 15
14.45-15.35 Hvordan blir de yngre/nyutdannede mottatt i arbeidslivet? Innsalg av juniorkompetanse hos 

arbeidsgivere, spesielt i konsulentbransjen. 
Påfølgende gruppediskusjon

50

15.35-15.50 Forslag til ressursbank for BA-bransjen ved bruk av digitale verktøy, etter modell fra oljebransjen 15
15.50-16.00 Avslutning. Hva blir neste steg for NextGen? 10



Morgendagens prosjekter og prosjektledere

Partnersamling 07.04.2022



Dagens program - kort fortalt

Bakgrunn for arrangementet: 
• Få frem tanker om suksessfaktorer fremover fra de med mer nyervervet kompetanse om 

prosjektfaget
• Hvordan kan PN engasjere flere juniorer i sitt arbeid?

Tema: 
• Innovativ forretningskultur med fokus på mennesker som en nøkkel til suksess – til 

inspirasjon
• Digital kommunikasjon og samhandling – what’s next?
• Mulig samarbeid på tvers av byggebransjen for bedre utnyttelse av ressurser?
• Viktigheten av at juniorenes stemme slipper til – hvordan få bedre innpass i prosjekter?



Det viktige vi ikke fikk tid til…

- Linken mellom anskaffelsesmiljøet og prosjektmiljøene:
• hvordan jobbe sammen for å få kontrakter som treffer og løser 

behovene best mulig? 
• hvordan utfordre etablerte sannheter og skape utvikling gjennom 

bruk av anskaffelsene?

- Ulik modning hos partnerne
- Dette blir en egen kunnskapsarena (KA) i regi av PN, mulig også egen 

samling

5



Håvard Blø
Seniorkonsulent i Dovre Group Consulting

Mastergrad i prosjektledelse med spesialisering 
innen produksjon- og kvalitetsledelse fra NTNU, 
Trondheim.
Gjennomfører prosjekteier- og prosjekt-rådgivning, 
hovedsakelig for kunder i offentlig sektor.

Sigurd-Martinius Stray
Konsulent i Intersoft

Utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim – studier 
innen prosjektledelse, ledelse og systemfag, prosjekt-
styring og produksjonsledelse, med spesialisering 
innenfor prosjekt- og kvalitetsledelse. Teknisk rådgiver 
knyttet til prosjekt- og porteføljestyring/løsninger opp mot 
Microsoft-plattformen.

Dan Åge Hoem
Salgssjef i Precise Prediction

Siviløkonom og bakgrunn fra IT-sikkerhetsbransjen.
Jobber med digitale verktøy som hjelper bedrifter med å gjøre forretnings-
prosesser datadrevne, gjennom bruk av kunstig intelligens og 
maskinlæring.

Frederick Olshausen
Avdelingsleder i OPAK

Sivilingeniør 
OPAK leverer blant annet prosjektledelse til bygg, anlegg og samferdsel. 
Spesielt opptatt av prosjektorganisering og kontraktsstrategi, som jeg 
mener har stor betydning for sluttresultatet.

Ida R. Sjøthun
Kategorileder bygg, anlegg&materiell/advokat i Lyse 

Arbeider i konsernanskaffelser i industrikonsernet Lyse. 
Brenner for et tett samarbeid mellom avdeling anskaffelser og prosjektmiljøene, og for at 
vi skal få en stadig større forståelse for hverandres verdener. Opptatt av gode 
anskaffelsesprosesser og kontrakter som verktøy for å få gode prosjekter.



Kaja Skovborg-Hansen

Prosjektet Vippa – og Credo



&

Prosjekt Norge 2022
Kaja Skovborg-Hansen, daglig leder / medeier Vippa og styreleder Credo

Muligheter & ansvar fra et restaurantperspektiv































Easees forretningskultur

CEO og Chief Caretaker, Jonas Helmikstøl, entret scenen på TEDx Bærekraftigeliv i 
Bergen for å dele sine tanker om veien mot en bærekraftig forretningskulturm hvor 
man setter menneskene først og leder med kjærlighet. Se opptaket her:

Forretningskultur i Easee

https://youtu.be/-R-x8JOWsuY?list=TLGGiQsUJ7efuu8xMTA0MjAyMg


Digital kommunikasjon og 
samhandling i prosjektteam
Et situasjonsbilde av Veidekke i lys av Covid-19
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Agenda

Bakgrunn og formål

Problemstilling og metode

Resultater og diskusjon av disse

Oppsummerende punkter

Veien videre



© VeidekkeProduktivitetsfall i bygg- og anleggsvirksomheten (Todsen, 2018)
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Covid-19 har tvunget byggebransjen til å 
bruke digitale kommunikasjons- og 
samhandlingsverktøy i større grad –
hvordan har dette påvirket 
prosjektteamet?



© VeidekkePlassering av BIM i kommunikasjonsmodellen til Ambler (2002) (Svalestuen, 2018)



© VeidekkeRespondentenes opplevelse av før-situasjonen, plassert inn i Svalestuen (2018) sin modifiserte kommunikasjonsmodell av Ambler (2002)



© VeidekkeRespondentenes opplevelse av nå-situasjonen med digital kommunikasjons og samhandlingsverktøy, plassert inn i Svalestuen (2018) sin modifiserte kommunikasjonsmodell av Ambler (2002)



© VeidekkeFremtidens kommunikasjonsutvikling med samlokalisert òg digitalisert samhandling, plassert inn i Svalestuen (2018) sin modifiserte kommunikasjonsmodell av Ambler (2002)
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#deterfolkadetkommeranpå



Takk for
oppmerksomheten
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Diskusjonsspørsmål (1)
Digital kommunikasjon og samhandling
• 1. Hvilke positive og negative sider finner vi ved økt digital 
kommunikasjon og samhandling? 
Er digital kommunikasjon og samhandling utelukkende 
positivt?

• 2.  Hvordan oppleves forskjellige aldersgruppers digitale 
brukeradopsjon og hvordan kan dette påvirke 
kommunikasjon, samhandling og mellommenneskelige 
faktorer?



Digital modenhet i prosjekter
I gjennomføringsmodeller og i beslutninger

Jon Lereim



ISO 21500 
Guidance on Project Management

Spørreundersøkelse om digitalisering i prosjekter

Kartlegging og spørreundersøkelse om 
digitalisering og digital modenhet i prosjekter

a) Norske operatørselskaper har deltatt i en 
kartlegging og spørreundersøkelse rundt 
digitalisering og Industri 4.0 

b) Spørreundersøkelsene er også utført blant 
tidligere kandidater på det internasjonale 
energi-masterstudiet på BI. 

c) Spørreundersøkelsene sendes i disse dager 
ut til BAE-næringen for å sammenligne 
mellom industrisektorer

Prosjektledelsesprosessene
Planlegging - organisering - styring

Arbeids- & produksjonsprosessene
Digitale tvillinger, sensorer, droner

Støtteprosessene
Logistikk & likviditetsstyring

Funn



Fra Prosjekt 1.0 til Prosjekt 4.0

Viktige elementer:
• Fra prosjektperiode til livsyklus

perspektiv
• Fra Prosjekt 1.0 
• Til Prosjekt 4.0

• Adoptere hovedkarakteristika av 
Industri 4.0 inn i prosjekthverdagen
• Industriell standardisering

• Fra produktfokus til
prestasjonsbaserte egenskaper og
kontrakt-relasjoner

Virkninger av Prosjekt 4.0:

• Beslutninger og beslutningsprosesser

• Organisering

• Roller i og rundt prosjektet

• Kompetanse-profil
• Data analytics integrert



Digital Maturity in EPC environments
Partners assessed in EPC contracts
• Owner (red profile)
• Main EPC contractor (green)
• Sub contractor (blue)

IDC made a survey on behalf of 
Siemens AG
Categories of digital maturity
1. Resistor
2. Explorer
3. Beginner
4. Transformer
5. Disrupter

Source; (Bigliani & Verselino 2018) 

Owner

Main 
EPC contractor

Sub-contractor

Survey  2021                  international



Beslutning

Data Analytics og beslutninger

Data
Beslutningsstøtte

Diagnose
Hvorfor skjedde det
Prediktiv
Hva vil skje? Aksjon

Tiltak

Autonome beslutninger

Preskriptiv
Hva skal jeg gjøre

Data Analytics Domene Menneskelig input*

Viktige sammenhenger
• Big data
• Kontekstualisering av data
• Sanntids-analyser med 

• AI
• Dyp maskinlæring
• IOT
• AR

• Beslutningskriterier
• Taus kunnskap*?



Beslutninger i prosjekter

Operasjonelle beslutninger 
Prosjektledelsesprosesser
• Planlegging 
• Styring og gjennomføring
• Ressursstyring

Produktprosessene
• Produktutviklingen
• Avvikshåndtering 

Strategiske beslutninger
Prosjektledelsesprosessene
• Valg av prosjekt og prioritering i en 

portefølje
• Konseptvalg
• Prosjektstrategi
• Prosjektstart
• Prosjekt-terminering
Produktprosessene
• «Fit for purpose» ved store avvik



Roller og nødvendig fokus på digitalisering 
Prosjekteier;

• Forstå betydning av digitalisering i rolle som prosjekteier og ivaretakelse av Governance i prosjektene
• forstå betydning av digitalisering og bruk av digitale verktøy til en virksomhets-strategisk vurdering og 

prioritering av prosjekter i porteføljen, samt
• som beslutningsstøtte for konseptvalg

Prosjektleder; 
• bruk av egenskapene til digitale verktøy og metoder i planlegging og styring av prosjektene, inklusive 
• implementering og realisering av vedtatte prosjektstrategier 

Inkludere Data Analytics-kompetanseressurser som primær støtte inn mot resultatansvarlige linjeledere i prosjektene. 
Øvrige linjeledere i prosjektene, delprosjektledere etc. må få trening og opplæring 

• i forståelse av nytte og 
• faktisk iverksettelse og bruk.



Avsluttende punkter fra den innledende kartleggingen
• Digitalisering og digitale verktøy er tatt i bruk i vesentlig grad for produktprosessene innen 

fysiske prosjekter og IKT, i begrenset grad innen omorganiseringsprosjekter
• Stor variasjon i bruk av bruk av digitalisering i prosjektledelsesprosessene, fra helt marginalt 

til betydelig
• Digitaliserte beslutningsprosesser gir et paradigme-skifte med hensyn på både tempo, mer 

omfattende databaser, bruk av AI, maskinlæring & AR og høynet kvalitet på beslutninger
• Fra magefølelse 
• Til evidensbaserte beslutninger

• Operasjonelle repetitive beslutninger kan i en viss grad gjøres autonome gjennom avansert 
kybernetikk og selvlærende maskinlæring 

• Strategiske beslutninger som er «one-off» vil ikke i samme grad egne seg for autonome 
beslutninger, men beslutningsgrunnlaget styrkes med digitale modeller og verktøy



«Alle» vil kjøpe lærlinger

11.04.202246 Tverrfaglig rådgivning med høy kompetanse til bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedene 

Oslomodellen

Viken-modellen

Statsbyggs seriøsitetskrav

Bærum kommunes seriøsitetskrav



«Ingen» vil kjøpe nyutdannede

11.04.202247 Tverrfaglig rådgivning med høy kompetanse til bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedene 

Tu.no 24.03.2022



«Ingen» vil kjøpe nyutdannede

11.04.202248 Tverrfaglig rådgivning med høy kompetanse til bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedene 

Rammeavtale Bærum kommune, 2022

Rammeavtale Viken fylkeskommune, 2022



Men Fredrick, hvorfor er det sånn?

11.04.202249 Tverrfaglig rådgivning med høy kompetanse til bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedene 

Ulike krav



Anskaffelser av rådgivere

11.04.202250 Tverrfaglig rådgivning med høy kompetanse til bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedene 

• Kvantifisere kompetanse

• Kompetanse != Erfaring

• Overkvalifiserte vinnere



Opplevelse av å bli lurt

11.04.202251 Tverrfaglig rådgivning med høy kompetanse til bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedene 

• Utnytter kontrakten

• Utskifting av ressurser

• Ønsker å sikre seg



Effekten av rådgivning
-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Prosjektorganisasjon

Markedsusikkerhet

Grunnforhold

Estimatusikkerhet

Prosjektmodenhet

De beste rådgiverne De dårligste rådgiverne

11.04.202252 Tverrfaglig rådgivning med høy kompetanse til bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedene 



Effekten av rådgivning
-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Prosjektorganisasjon

Markedsusikkerhet

Grunnforhold

Estimatusikkerhet

Prosjektmodenhet

11.04.202253

Rådgivere i mislighold

Tverrfaglig rådgivning med høy kompetanse til bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedene 



Effekten av rådgivning
-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Prosjektorganisasjon

Markedsusikkerhet

Grunnforhold

Estimatusikkerhet

Prosjektmodenhet

11.04.202254 Tverrfaglig rådgivning med høy kompetanse til bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedene 





AKADEMISKE- OG NÆRINGSLIVSPARTNERE I PROSJEKT NORGE

11/04/2022
Page 56

PROSJEKTEIERE

Bestillere av oppdrag
Store totalleverandører

MINDRE 
BEDRIFTER

Prosjektvirksomheter
Leverandører
Rådgivere

BRANSJE-
ORGANISASJONER

Ikke-kommersielle 
nettverksorganisasjoner
Interesseforeninger

AKADEMIA

Akademiske partnere

UTFØRENDE 
BEDRIFTER 

Totalentreprenører
Store tverrfaglige 
rådgivningsbedrifter

Junior

Senior

Praktikant

Teoretiker

Prosjekt

Prosjekteierstyring

Tidligfase

Gjennomføring



HVA BØR VI GJØRE I UMIDDELBAR FREMTID?

11/04/2022
Page 57

SPØRSMÅL 2
Hva går man glipp av ved å ikke benytte nyutdannede i prosjekter?

SPØRSMÅL 1
Når har bestiller «rett» i å kreve seniorerfaring?



Diskusjonsspørsmål (2)
Juniorkompetanse, nyutdannede

1. Når har bestiller «rett» til å kreve seniorerfaring?

2.  Hva går man glipp av ved å ikke benytte nyutdannede i 
prosjekter



Felles ressursbank for BA-bransjen ved bruk av digitale verktøy –
En invitasjon til samarbeid 

07.04.22
Dan Åge Hoem 

Precise Prediction 



Oljebransjen øker sin internasjonale konkurransekraft gjennom 
digital ressursdeling 

• Redusere waste

• Økt samarbeid 

• Dele kunnskap 



• Felles standard for datalagring, 
deling og bruk 

• Benyttes der aktørene ikke 
konkurrerer 

• Digitale verktøy -> Digital 
Modenhet -> Dataskapt merverdi 



Avslutning og oppsummering

Tusen takk for oppmøtet
Hva blir neste steg?  Skal repetere et lignende opplegg til høsten med NextGen?

Fortsett gjerne med gode samtaler her på Vippa…

God Påske 
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