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Noen ord fra
senterlederen..
Kjære prosjektvenner
Dette skrives uken etter at Prosjekt
Norge opplevde et høydepunkt i løpet
av året, for ikke å si de siste årene, ved
at vi arrangerte Prosjekt 2019.
Dette var en jubileumskonferanse på tre
måter; 25 år siden etableringen av
forsknings-programmet Prosjektstyring
år 2000, forløperen til Norsk Senter for
Prosjektledelse, som ble etablert i 1999,
som igjen var et viktig grunnlaget for
etableringen av Prosjekt Norge i 2014.
Vi hadde et spennende program og vi
har fått svært mange positive
tilbakemeldinger på konferansen og den
etterfølgende jubileumsmiddagen.
Vi hadde også gleden av å dele ut to
viktige priser:

Bjørn Andersen, senterleder Prosjekt Norge

Årets Prosjekt 2019 til Powerhouse
Brattørkaia, et fyrtårnsprosjekt når det
gjelder miljøvennlige bygg for fremtiden,
og
Årets forbilde til Samarbeid for
Sikkerhet i BA, et viktig initiativ for å
gjøre byggebransjen enda sikrere for
alle som arbeider med å bygge Norge.
Det er fortsatt mye som skjer før
jubileumsåret er omme, så velkommen
til alle våre arrangementer fremover.

Årets Forbilde 2019

Årets Prosjekt 2019

ÅRETS FORBILDE 2019 –
konferansens jubileumspris – gikk til
SfS BA – Samarbeid for sikkerhet i bygg
og anlegg. Sfs BA ønsker å bidra med
konkrete problemstillinger, innovasjoner
og verktøy.

ÅRETS PROSJEKT 2019 gikk til
Powerhouse Brattøra. Det er et av få
fyrtårnsprosjekter i Norge som er
grensesprengende med klima, energi
og miljø som premissgivere for design,
bygging og drift.

Deres visjon er: En skadefri bygge- og
anleggsnæring, og strategien er
samarbeid. De setter samarbeid,
ledelse og kultur på agendaen, og
bidrar til at du som leder får verktøy og
inspirasjon. SfS BA er en unik
etablering av et samarbeid for å ta tak i
en av de viktigste utfordringene for
byggenæringen, og som sådan et
forbilde for hvordan næringen kan ta tak
i sine utfordringer.

I forhold til resultat-parametere ble
dette teknisk krevende prosjektet
fullført på tid, under opp-rinnelig
kostnadsestimat og er i praksis 100%
utleid med svært positive
brukertilbakemeldinger. Powerhouse
Brattørkaia er et prosjekt som
demonstrerer at det er mulig å
kombinere høy innovasjonsgrad,
kvantesprang innen et byggs
miljøavtrykk og overholde de klassiske
resultatmålene.

(foto: bygg.no)

Hvordan unngå konflikter og
tvister i byggenæringen?

(foto: bygg.no)

CoP for VDC etablert

Prosjekt Norge RIF, EBA og
Arkitektbedriftene i Norge arrangerte
seminar om hvordan man unngår
konflikter og tvister.
Vi vil komme til livs konflikter og
krangling om skyld, enten det er på
grunn av dårlige kontrakter eller dårlig
adferd. Det eksisterer en manglende
innsikt i hverandres situasjon og
forutsetninger, og manglende forståelse
for hvordan holdninger og respekt
påvirker samarbeid. Lav tillit skaper økt
risiko og at dette påvirker adferden. Nye
samarbeidsformer spesielt i tidligfase,
og nye kontraktsformer, kan være
konkrete tiltak som er i ferd med å
skape et nytt samarbeidsklima.
Det er et uttalt ønske om å videreføre
seminarets engasjement og arbeid.
Les hele saken HER.
(foto: bygg.no)

Det var godt oppmøte og engasjement
på CoP innen VDC. Under professor
Eilif Hjelsets sedvanlige gode ledelse
ble engasjementet og det faglige
utbyttet godt.
VDC er et rammeverk for tverrfaglig
prosjektplanlegging og -gjennomføring
som supplerer aktiviteter i Prosjekt
Norge. Behovet for «demystifisering» og
«fornorsking» av VDC er absolutt til
stede. Det sterke fagmiljøet i Prosjekt
Norge gir her et svært godt utgangspunkt for erfaringsdeling og forskning.
Deltakerne var tydelige på at det er et
behov å få frem praksis og metoder for
ulike typer av målinger – slik at
forbedringer blir basert på fakta. Dette
blir derfor temaet for neste workshop
som holdes hos Statsbygg den
20.02.2020 (09:00-12:00).
Ønsker du å bli med i denne gruppen
kan du kontakte Eilif Hjelseth.

Et lite utvalg kommende arrangementer:

Møte CoP Offentlige
Prosjekter 28.11. hos AF
Gruppen, Oslo

CoP Digital Samhandling
05.12. WSP, Oslo

Dette er en videreføring av CoP for
statlige infrastrukturutbyggere. Den
startet med fokus på prosjektmodeller
og porteføljestyring i statlige prosjekter.

Tema denne gang: Hvordan sette krav
til BIM-leveranser?»
Dette gjøres i dag i varierende omfang
og på mange ulike måter. Dette påvirker

Den samme gruppen av etater forsetter
sitt arbeid rundt ulike aktuelle temaer
som styringssystemer, uavhengig
prosjektgjennomgang, håndtering av
tidligfase mm. I det siste har fokus vært
på hvordan man i tidligfasen kan forutse
og ta hensyn til fremtidig teknologisk
utvikling.
Temaet denne gang: Hvordan skape
innovasjoner i offentlige prosjekter.
Ønsker du å bli med i denne gruppen
kan du kontakte Bjørn Andersen.

i stor grand hvordan vi samhandler,
hvilke konflikter som oppstår og
hvordan vi utnytter digitale verktøy og
prosesser. Nye forslag til løsninger
utvikles – og tas i bruk på ulik måte. Hva
finnes nå, hva er våre erfaringer og hva
bør utvikles for å bedre det digitalt
støttede samspillet i reelle prosjekter?
Denne samlingen vil gjennomføres som
en workshop med stor grad av
diskusjon – og vil kunne følges opp med
konkrete tiltak for videre arbeid i CoP-en
for Digital samhandling.
Ønsker du å bli med i denne gruppen
kan du kontakte Eilif Hjelseth.

Hva i all verden er en CoP?

Forskningsnytt
«Samspillet i byggeprosessen» av
professor Geir Karsten Hansen,
NTNU
Boken gir en innføring i byggeprosessen fra idé til bygget er i bruk, og
legger vekt på helhet, samspill og
gjennomføring av prosessen i et
verdiskapingsperspektiv.
Det er lagt spesielt fokus på å sette
bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen
i en større sammenheng, hvor

CoP - Community of Practice
Vi har fått en del tilbakemeldinger på
dette begrepet og hva som ligger i det.
Vi vil derfor døpe om denne
møteformen til et dekkende norsk ord.
Følg med i neste nummer av
Månedsblikket.

verdiskaping står sentralt med hensyn
til både å gjøre tingene riktig, og til å
gjøre de riktige tingene. Boken
henvender seg til studenter og lærere
innen fagområdene arkitektur, bygg- og
anleggsfag, eiendomsfag og "facilities
management".
Hansen har også forsøkt å legge til rette
for at boken kan brukes som
oppslagsverk for ulike aktører innen
bygge- og anleggsbransjen.
Geir K. Hansen er professor ved
Institutt for arkitektur og planlegging,
Fakultet for arkitektur og design, NTNU.

Hansen er utdannet sivilarkitekt fra
Norges Tekniske Høgskole, og har lang
erfaring både fra universitets- og
forskningssektoren, samt variert praksis
som arkitekt. Han har således både
praktisk og teoretisk innsikt i de fleste
sidene av byggeprosessen fra idé til
bygg i bruk. Hansens nøkkelkvalifikasjoner er knyttet til
programmering og evaluering av
bygninger i bruk, brukskvalitet,
byggeprosess og prosjekteringsledelse,
bygningers tilpasningsdyktighet,
arkitektur og verdiskaping. Hansen har
også deltatt i flere forskningsprosjekter
relatert til bygg- og anleggssektoren.

Alle arrangementer og nyheter finner du på prosjektnorge.no
Kontakt oss

Partnerne i Prosjekt Norge finner du
her
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