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Hvorfor gjør vi dette?



Hvem er vi?

Trimble

Forskningsrådet

Epsis

Rådgivere



Framdrift



Samtidig? Prosjektering?

Tradisjonell stegvis, sekvensiell arbeidsform

Samtidig Prosjektering



Fasiliteter

Hva er vår hypotese? 

Bedre kvalitet
Bedre beslutninger

=
50% kalendertid
Konkurransekraft

=
Enda bedre bransje å jobbe i! ☺

Metodeverktøy

Dataverktøy

Prosess

Ledelse

Holdninger Organisering

Etterspørsel

SPP

FoU



Beslutninger 
inn i modell

Hva er våre satsingsområder? 

Trinnmodell

Sesjoner

Beste 
praksis

Fasiliteter

Interessent-
behandling

Tilpasse BIM-
verktøy

Webportal

FoU



Trinnmodell
Prosjektet planlegges ved bruk 

av prosjekttilpassede 

trinnmodeller for å bidra til at 

riktige aktiviteter og 

beslutninger tas til riktig tid. 

Sesjoner
Sesjoner er godt planlagte 

arbeidsmøter og brukes aktivt 

for sanntid løsning av 

definerte problemstillinger 

og/eller for å ta viktige 

beslutninger. 

Tverrfaglig 

samarbeid og 

organisering
Sterkt fokus på utarbeidelse 

og etterlevelse av en god 

interessentanalyse, og 

kontinuerlig tverrfaglig 

samarbeid ifm. problemløsing 

og beslutninger

Visualisering og 

bruk av modell
Prosjektene baseres på 

modellbaserte leveranser, 

med en BIM-modell for å 

visualisere og understøtte 

arbeids- og 

beslutningsprosessene i 

sanntid.

Trinnmodell

Prosjektet planlegges ved bruk 

av prosjekttilpassede 

trinnmodeller for å bidra til at 

riktige aktiviteter og 

beslutninger tas til riktig tid. 
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0. Samtidig plan og prosjektering
- arbeidsmetodikk som fremmer tverrfaglig samarbeid og gode beslutninger -

Sesjoner

Sesjoner er godt planlagte 

arbeidsmøter og brukes aktivt 

for sanntid løsning av 

definerte problemstillinger 

og/eller for å ta viktige 

beslutninger. 

Tilrettelegge 

tverrfaglig 

samarbeid

Sterkt fokus på utarbeidelse 

og etterlevelse av en god 

interessentanalyse, og 

kontinuerlig tverrfaglig 

samarbeid ifm. problemløsing 

og beslutninger

Digital prosjektering 

og visualisering

Prosjektene baseres på 

modellbaserte leveranser, med 

en BIM-modell for å visualisere 

og understøtte arbeids- og 

beslutningsprosessene i sanntid.
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1. Tverrfaglig samarbeid og organisering
Hva kom vi frem til?

• Interessentanalyse – metode og utførelse
• Passe på at riktige ressurser er involvert i hele 

gjennomføring av metode

• Kommunikasjonsverktøy –
• Strukturerer informasjon underveis i prosjektering 

(muligheter) –prosjektlogg/Jira
• Lappeteknikk
• Tverrfaglig modell – hvordan brukes den best mulig i 

sesjoner?

• Teamkompetanse? 

• Roller
• Metodeleder/Sesjonsleder/SPP-leder (HVEM?)
• Rollebeskrivelse og organisering

• Spørsmålskompetanse etc.

• Superbrukere på fag
• Ekspert hjelp eksternt (eks. kostnader ifm. løsninger)

Tilrettelegge 

tverrfaglig 

samarbeid

Sterkt fokus på utarbeidelse 

og etterlevelse av en god 

interessentanalyse, og 

kontinuerlig tverrfaglig 

samarbeid ifm. 

problemløsing og 

beslutninger
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……so beware…Samtidig plan og prosjektering is coming…


