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A better future for businesses, 
people and planet can only be 
driven by design. That’s why 
we are here.  



Agenda

1. Tiden er moden for endring

Hva betyr det for fremtidens verdiskapning  

i byggebransjen.

Fire viktige grep for å skape lønnsomme og 

verdifulle endring og eksempler til inspirasjon.

2. Hva er designdrevet innovasjon

3. Hvordan starte kappløpet med tiden

Dagens bilde og hvorfor vi ikke kan vente.



Klima kaller, vi har 
dårligere tid enn noen gang

Dagens bilde

Foto   Pascal Mauerhofer

https://unsplash.com/@pascaloutdoor?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Verdens byggmasse vil 
dobles innen 2060

Foto   Foto   Pascal Mauerhofer

Klima og byggebransjen

https://unsplash.com/@pascaloutdoor?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Vi sløser med tid,  
areal og ressurser

Klima og holdning



«Økonomi styrer alt og 
bremser ned potensialet  
for innovasjon»! 
Innovasjonsleder

Det hoppes bukk over tidligfasen

Foto   Tim-Russmann



Vi har data men mangler samspillet

Stafett uten veksling



Det er ikke  
tid til å vente

Foto  Alberto-Barbarisi



Vi har ikke lengre muligheten til å  
bare gjøre mindre skade

Fra lineær  
til sirkulær  
til regenerativ

Modell basert på innsikt fra Sustainability. Restorative to generative av COST. (the European Cooperation in science and technology.) 
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Innovasjon handler 
om å skape noe nytt, 
som gir verdi. 
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Empati Samskape

Helhetlig, 
mål og verdistyrt

Visualisere Eksperimentere, teste, lære

Verktøy og 
prinsipper for  
å lykkes med 
innovasjon 



1. Finn de riktige mulighetene for innovasjon 
2. Utnytt verdien av å samskape 
3. Bli kjent med fremtidens føringer 
4. Bygg en kultur for å eksperimentere 

Fire grep for å jobbe dobbelt så raskt



17

Å kunne stå i det ukjente, 
vite hvor vi skal  
lete etter muligheter.

1. Finn de riktige mulighetene for innovasjon
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Illustrasjon  www.dnvgl.com

Hvor ligger 
fremtidens 
mulighetsrom? 

http://www.dnvgl.com
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Larry Keeley, Ten types of innovation 2013

Hvilke tiltak er mest brukt? 



Larry Keeley, Ten types of innovation 2013

Hvor ligger resultatene? 



Bygg den kollektive intuisjonen 

Collective  
Intuition

Worldview

Adaptive design

Client 
team

Design 
Team

2. Utnytt verdien av å samskape



«Designere hjelper fagfolka  
å tenke selv, hjelper oss å se fra  
samme vinkel slik at vi kan  
få til livsviktig endring. 

På mine 35 år i helsevesenet  
har jeg ikke møtt noen som  
passer bedre til endringsoppgaven  
enn designeren. 

Andreas Moan, prosjektdirektør dr.med, Helse Sør-Øst RHF 



Samspillet må skje 
foran og bak 
sceneteppet  
og i økosystemet 
rundt der endringer 
skal skje 

Ill. Julie Sandvoll



Finn de sentrale serviceøyeblikkene  
og forstå økosystemet rundt 

Ill. Julie Haugan



Det er raskere  
å se sammen
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Dr. Richard Farsen 1926 - 2017 
American psychologist, autor and educator. 

«We need to design  
experiences, not just rooms; 
Situations, not just spaces; 
relationships, not just furniture; 
communities, not just real estate».

3. Bli kjent med fremtidens føringer



Hvilke behov, tendenser  
og føringer må vi diskutere  
for fremtidens muligheter? 

Hva er fremtidens  
potensial for å redusere 
transportkostnader?



Hvordan kan vi best  
bo i fremtiden? 

4. Bygg en kultur for å eksperimentere

 https://nye.obos.no/samfunnsansvar/obos-innovasjon/obos-living-lab/



OBOS living-lab, et 
levende laboratorium 

«Å bo i et 
boliglaboratorium gir 
kanskje assosiasjoner til 
hvite frakker og mystiske 
eksperimenter, men sånn 
er det selvsagt ikke i 
virkeligheten.»
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Lykke til!

Det er ingen tid å miste

Foto   Sharon-mccutcheon
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