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Dette er en veileder til metoden Integrated 
Concurrent Engineering (ICE), også kalt samtidig 
prosjektering. Veilederen er knyttet til hvordan 
metodikken kan brukes i prosjekteringsfasen i 
byggeprosjekter. Veilederen egner seg for de som 
vil vite litt mer om hva ICE innebærer, og hvordan 
man kan gå fram for å ta metodikken i bruk.
Arbeidet er gjort av ÅF Engineering AS, som del 
av SpeedUp prosjektet som igjen er en del av 
Prosjekt Norge.  Utgangspunktet for veilederen er 
ÅF Engineering erfaringer med metodikken, som 
også bygger på Reinertsen olje og gass sine 10 år 
med erfaring og videreutvikling av metodikken.  
Kjært barn har mange navn: Reinertsen olje 
og gass omtaler metodikken som Concurrent 
metodikk, mens ÅF Engineering bruker 
benevnelsen Integrated Concurrent Engineering 
(ICE). BA 2015 ga i 2016 ut en veileder for 
metodikken Samtidig prosjektering, som også 
har mange likehetstrekk med ICE metodikken.  
Hvilket navn man fortrekker på metoden varier 
med hvilken bransje man jobber i, felles for alle tre 
tilnærmingen er at det handler om mer effektiv 
samhandling i prosjekteringsarbeidet, 

Denne veilederen består av fire deler:
Del 1: En introduksjon til ICE
Del 2: Sesjonsplanlegging
Del 3: Fasilitering og gjennomføring
Del 4: Evaluering og kvalitetssikring

Om veilederen
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Del 1: En introduksjon til Integrated Concurrent 
Engineering

Historisk bakgrunn
Concurrent Engineering er en filosofi som  omtales 
med ulike navn. Begreper som concurrent design, 
simultaneous engineering og life-cycle engineering 
er aliaser med sammenfallende mål for måter 
å jobbe på i prosjekter. I Norge ble metodikken, 
slik den presenteres i denne veilederen, utviklet 
og tatt i bruk primært innen olje-og gass i 2005. 
Da startet Statoil et samarbeid med NASA og 
SIMTANO gjennom Knut Øxnevad. Metodikken ble 
da hentet inn fra Jet Propulsion Laboratory/NASA 
med mål om å få til tettere og smartere samarbeid 
i prosjekter. Ved Stanford University ble NASAs 
metodikk implementert i metodeverket knyttet til 
Virtual Design Construction, som retter seg mot 
bygg og anlegg. Der ble metoden tett knyttet opp 
mot bruken av Building Information Modelling 
(BIM) og kalt Integrated Concurrent Engineering 
(ICE).
ICE og andre beslektede metoder, kom i sin tid 
som en reaksjon på den tradisjonelle sekvensielle 
prosjekteringen, som lenge var den dominerende 
måten å jobbe på. Også i sekvensiell prosjektering 
er utgangspunktet basert på å løse problemer som 
involverer disipliner på tvers av organisasjonen, 
men de ansatte innen de ulike disiplinene sitter 
gjerne på sine respektive arbeidsplasser og jobber 
med sin del av prosjektet. Hver disiplin utfører sine 
oppgaver og sender det videre til neste fase som 
i et stafettlag, ofte med begrenset utveksling av 
informasjon eller diskusjoner rundt delproblemer 
i prosjektet. Se figur 1. En slik begrenset 
utveksling av informasjon rundt delproblemer, 
kan føre til misforståelser, men vel så ofte til at 
problemstillinger på tvers av fag kommer fram 
senere i prosessen enn ønskelig. Dette kan igjen 
føre til omarbeidelser.
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I en parallell og samtidig arbeidsprosess, jobber 
disiplinene sammen om problemstillinger jevnt 
gjennom prosjektet (se figur 2). Motivasjonen for 
å legge til rette for å belyse alle sider av et prosjekt 
samtidig, er at man får utnyttet muligheten for 
tverrfaglig innsikt til å ta bedre beslutninger. Det 
tverrfaglige prosjektteamet blir dermed sentralt i 
overgangen fra den sekvensielle arbeidsprosessen, 
til en mer samtidig arbeidsprosess. Men selv om 
man setter sammen gode tverrfaglige team, er 
det ikke noen automatikk i at teamene får til å 
belyse tverrfaglige problemstillinger tidlig nok. Det 
er derfor nødvendig med opplæring og trening 
i kommunikasjon og samhandling i tverrfaglige 
team.

Integrated Concurrent Engineering, defineres som en strukturert tilnærming til tverrfaglig teamarbeid 
i prosjekter. Sentralt i arbeidsformen er godt forberedte arbeidssesjoner, som avholdes med en 
avtalt frekvens gjennom hele prosjekteringstiden. I sesjonen blir det utført prosjekteringsarbeid og 
beslutninger blir tatt på stedet. 

Definisjon
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Gevinster ved bruk av Integrated 
Concurrent Engineering
Gjennom å jobbe systematisk med grensesnitt 
og avhengigheter i tverrfaglig prosjektarbeid, er 
det flere gevinster å hente. Ved å gjøre tidlige 
avklaringer, vil det være mulig å koordinere seg 
slik at man kan få «trukket til seg» oppgaver, og 
starte å løse dem på et tidlig stadium. Dette vil 
igjen kunne øke mulighet for raskere modning og 
igjen tidlig avdekking av risk, mulighet og behov 
på tvers av grensesnittene. Bruken av ICE bidrar 
dermed til at BIM-arbeidet kan effektiviseres, 
gjennom at man ikke jobber sekvensielt med 
tverrfaglige avklaringsmøter, men heller sikter 
på å jobbe samtidig i såkalte arbeidssesjoner. 
En viktig faktor for å få ICE til å fungere som 
et effektiviseringsmetode, er deltakelse av 
beslutningstakere. Det har vist seg at det som 
gjerne gir lang tid i prosjekter, er ventetiden 
mellom fagene Ved å parallellisere arbeidet, 
og inkluderer de rette beslutningstakerne, er 
det mulig å forkorte prosjektets gjennomføring 
kalendertid. 
Erfaringer fra både olje&gass, samt fra bygg og 
anlegg viser at man gjennom å systematisere 
arbeidsprosessene, kan oppnå gode resultater 
innen kvalitet, tid og risiko.

Kvalitet
• Økt innovasjon 
• Forbedret kvalitet på leveransene gjennom 

tettere samhandling 
• Økt læring gjennom bedre informasjonsdeling 

og mulighet for faglig «bredere» samspill 

Tid
• Redusert omprosjektering og forsinkelser 

gjennom bedre tverrfaglige avklaringer 
• Raskere saksbehandling av avklaringer 

gjennom aktiv deltakelse av beslutningstaker 
• Forbedret produktivitet gjennom mer effektiv 

bruk av ressurser
• Tilrettelegging av proaktivitet gjennom å 

«trekke til seg arbeid»

Risiko
• Redusert sårbarhet i prosjektet ved at flere 

personer jobber sammen om løsningene 
• Risiko- og kostnadsanalyse tettere integrert i 

prosjekteringen 

Roller i en arbeidssesjon
I en arbeidssesjon skal man jobbe sammen 
på tvers av fag, mot et felles mål. Det gjør at 
det er litt ulikt det klassiske prosjektmøtet, og 
dermed blir rollene også noe ulikt. Rollene i en 
arbeidssesjon er sesjonsleder, teammedlem, 
oppdragsgiver og loggfører.

Sesjonsleder
Sesjonsleder er den som planlegger sesjonene 
(se del 2: Sesjonsplanlegging) og som fasiliterer 
og leder arbeidssesjonen (se del 3: Fasilitering 
av sesjon). Sesjonsleder kan gjerne være 
prosjekteringsleder, eller en egen fasilitator. Det 
er uansett viktig å ha en person som ansvarlig for 
den totale gjennomføringen, og som også har 
ansvar for forberedelse og eventuelt delegering av 
sesjonene.
Hovedoppgaven til sesjonsleder er å bidra til å 
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sikre fremdrift i arbeidssesjonene. Det vil si at 
personen både utfordrer og støtter deltakerne i 
sitt arbeid, ofte gjennom å identifisere grensesnitt 
og avhengigheter i teamet. Dette skiller seg fra 
den klassiske prosjektlederrollen, men det er 
ingenting i veien for at prosjekteringsleder kan 
ha sesjonslederrollen. Hvordan man velger å fylle 
rollen, kan avhenge av fasiliteringskompetansen til 
prosjekteringsleder, eller hvor mye han eller hun 
trenger å fokusere på prosjekteringslederrollen i 
den konkrete arbeidssesjonen.
I enkeltsesjoner hvor for eksempel kollisjonstester 
er sentralt, kan det være nyttig å la BIM-
koordinator lede arbeidet. Kravet er at den som 
er sesjonsleder, er dyktig i ICE-metodikken, slik at 
hun kan legge til rette for at temaet jobber godt 
og effektivt i sesjonene. 

Teammedlem
Teammedlem er som navnet tilsier medlem i 
prosjektteamet, og deltar i arbeidssesjonen som 
representant for sitt fagfelt. Det kan variere hvilke 
teammedlemmer som deltar i hver arbeidssesjon, 
litt avhengig av temaet som skal jobbes med. 
Men de sentrale disiplinene vil være representert 
stort sett hver gang. Som del av planleggingen 
av sesjonsplanen, er det viktig å tenke gjennom 
om det er noen teammedlemmer som kan være 
nyttige å invitere tidlig i prosessen, slik at man 
kan få diskutert forutsetninger med relevante 
disipliner på et tidlig stadium.

Oppdragsgiver eller andre interessenter
I noen arbeidssesjoner kan det være nyttig at en 
representant for oppdragsgiver også er tilstede 

i sesjonen, for å kunne diskutere alternativer 
og få retning og beslutninger tidlig. Det gjør 
at representanten må kunne ha myndighet 
til å uttale seg, og være interessert i å delta i 
diskusjonene. Før en slik deltakelse, vil det være 
nødvendig å ha en forventningsavklaring knyttet til 
rolle og oppgaver i sesjonen.
Det kan også være prosjekter hvor det er 
aktuelt å involvere andre interessenter inn i 
en arbeidssesjon. Det kan for eksempel være 
representanter fra entreprenør, som kan bidra i 
diskusjoner knyttet til løsninger i byggeprosessen.

Loggfører
I en arbeidssesjon kommer det opp mange tema 
og diskusjoner som det er nyttig å dokumentere 
utfallet av. Det er derfor viktig at noen påtar seg 
loggførerrollen i sesjonen. Dette kan enten var 
sesjonslederen selv, eller delegert til en annen i 
teamet.

Fysisk tilretteleggelse for metoden
En essensiell faktor for tilrettelegging av ICE 
er at aktørene har et fysisk arbeidsrom for 
gjennomføring av sesjoner. Dette kalles for et 
samhandlingsrom og er arenaen som støtter 
samlokalisering av hele prosjektgruppen. 
Hovedmålet med samlokaliseringen er å 
forbedre samarbeidet gjennom integrasjon av 
teammedlemmene. 
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Spesialrom
Om man har mulighet, er det hensiktsmessig med 
et spesielt tilrettelagt areal for ICE-samhandling. 
Utformingen kan gjøres på mange mulige måter, 
men må inneholde teknologi som legger til rette 
for kommunikasjon, datautveksling, kontroll 
og visualisering. FigurXXX viser hvordan et 
samhandlingsrom kan være utformet. Antallet 
arbeidsplasser må justeres ut fra hvor mange 
roller man i snitt har i et prosjekt. I midten sitter 
sesjonslederen som skal styre sesjonen. 

Dette er typisk en prosjekteringsleder. I tillegg til 
sesjonsleder, kan oppdragsgiver være til stede 
og eventuelt en ekstern ekspert. Sesjonslederen 
styrer hva som presenteres på to store 
visningsskjermer, synlig for alle deltakerne i 
sesjonen. På arbeidsstasjonene sitter deltakerne 
fra de ulike disiplinene med egne PC-er. Det vil 
være hensiktsmessig å ha en ekstern skjerm per 
person, i tillegg til egen pc.
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Vanlige møterom
Dersom spesielt tilpassede arbeidsarenaer 
ikke er tilgjengelig, kan metoden også benyttes 
i vanlige møterom. Minstekravet for bruk av 
vanlige møterom er at alle deltakerne kan benytte 
egen PC og dele informasjon fra denne. Når det 
gjelder visualisering, bør rommet ha minimum to 
visningsflater. I tillegg kan det være hensiktsmessig 
å benytte nærliggende rom dersom det er et 
behov for å dele opp i mindre grupper i deler av 
sesjonen.

Videokommunikasjon
Prosjektteamet har mulighet til å trekke med 
seg personell som sitter på en annen lokasjon 
ved bruk av videokonferanse. Dette medfører 
at rollen som sesjonsleder og fasilitator blir mer 
utfordrende. Kravene til planlegging og aktiv 
deltakelse blir enda sterkere. Skal prosjektet ha 
flere personer på video, bør hver enkelt ha eget 
kamera slik at disiplinene kan snakke ansikt til 
ansikt med den relevante motpart.

Opplæring og trening
For at teamet skal fungere godt, er det helt 
vesentlig at medlemmene av teamet og 
sesjonslederen går gjennom et strukturert 
treningsopplegg. Det er viktig at man er bevisst 
forventningen om å være proaktiv og å løse saker 
i sesjonen, slik at ikke arbeidssesjonen ender 
som et høyteknologisk møte i motsetning til 
en sesjon hvor man arbeider sammen. Dersom 
den enkelte deltaker ikke er forberedt på sin 
rolle og hvordan han skal opptre, blir resultatet 
gjerne en lite effektiv sesjon, og man mister 

momentet for å kunne få ut fullt potensial i 
det tverrfaglige samarbeidet. Det er heller ikke 
gitt at personer umiddelbart vil trives i denne 
intensive og dynamiske måten å jobbe på. Det er 
for eksempel et kriterie at man klarer å levere fra 
seg uferdig materiale, dette er noe man må trene 
på for å bli trygg. Tidligere erfaringer viser at de 
enkelte disiplinene syntes det er artig å jobbe på 
denne måten, men at det stiller sterke krav til 
medlemmene av teamet. 
Integrated Concurrent Engineering skal 
evalueres kontinuerlig. Denne evalueringen 
danner grunnlag for forbedringer i metoden og 
i opplæringsmateriellet: Se del 4: Evaluering og 
kvalitetssikring.

Suksesskriterier
For å implementere metodikken i organisasjonen, 
er det viktig med forankring på toppnivå slik at det 
blir en forståelse for at dette er noe man ønsker 
å bruke ressurser på. I tillegg til forankring er 
opplæring av team, samt god sesjonsplanlegging 
og forberedelse til sesjonene, nøkkelpunkter for 
suksess.

• Forankring og kunnskap i organisasjonen
• Trening og opplæring
• Tidlig sesjonsplanlegging
• God forberedelse av sesjonene
• Tydelig gjennomføring av sesjoner
• Kontinuerlig forbedring
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Del 2: Sesjonsplanlegging 

Hva skal gjøres?
Den prosjektspesifikke sesjonsplanen tilpasses 
hvert enkelt prosjekt i forhold til varighet, 
kompleksitet og organisering. Sesjonsplanlegging 
gjøres for å beskrive formålet med prosjektet, 
målsetning og agenda for sesjonene, og hva som 
forventes av forberedelse fra den enkelte disiplin 
i forkant av sesjonene. Det er en vanlig strategi 
å benytte seg av såkalt «bakoverplanlegging», 
når man utformer sin sesjonsplan. Det vil si at du 
setter tidspunktet for når du skal være ferdig, og 
deretter setter inn arbeidssesjoner med tema som 
fører fram til det endelige tidspunktet. I tillegg 
er det viktig å identifisere faglige grensesnitt og 
avhengigheter, samt avklaringer som må komme 
på plass. 
Det er viktig å ta inn helhetstanken når man legger 
en sesjonsplan. Er det avklaringer som du trenger 
tidlig? Hvor tidlig er det mulig å få ting på plass? Er 
det avhengigheter som du ønsker å få landet, slik 
at et annet fagfelt kan få kommet raskere i gang 
med sin jobb? 

Sesjonsplanlegging er en sentral aktivitet for 
sesjonsleder i forkant av et prosjekt, og det er 
viktig å sette sesjonsplanene så tidlig som mulig. 
Sesjonsplanen kan ses som en konkretisering 
av prosjektplanen, gjennom at sesjonsplanen 
viser hva som må gjøres og når, for å nå målene i 
prosjektplanen. 

Om du som sesjonsleder ikke allerede har en klar oversikt over hva som skal gjøres når, kan du få 
prosjektteamet ditt til å detaljere sesjonsplanen sammen med deg. Det kan også være lurt for å skape 
eierskap til planen.
Be hvert fag om å notere opp hvilke aktiviteter de skal gjøre. Når alle aktivitetene er notert opp, 
identifiseres alle aktiviteter som er tverrfaglige. Deretter plasseres aktivitetene i rekkefølge på en tidslinje, 
slik at avhengigheter mellom aktivitetene blir tydelig. 
Deretter kan du sette opp datoer for viktige milepæler eller kontrollpunkt, samt dato for hver enkelte 
arbeidssesjon. Ved å samle relaterte aktiviteter rundt konkrete datoer, er du langt på vei til å ha utformet 
en sesjonsplan. 

Tips
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Hvem skal delta?
I tillegg til å planlegge for deltakelse av 
medlemmene i prosjektteamet, er det nyttig 
også å tenke utover dette teamet. Å involvere 
beslutningstakere og interessenter, kan 
effektivisere kvalitetssikre prosessen tidligere 
enn ellers. Mange aktører blir ikke involvert før 
et stykke ut i prosjektarbeidet, det kan resultere 
i at man må gjøre omarbeidelser, fordi man ikke 
hadde tenkt på alt. Da kan det være smart å 
involvere aktørene tidlig, slik at de kan komme 
med innspill på forutsetninger og betingelser, som 
de andre fagene må forholde seg til.

Hvor lenge varer sesjonen, og hvor ofte er 
det arbeidssesjon?
Hver enkelt sesjon kan variere i tid men bør ikke 
være kortere enn 2 timer. Denne retningslinjen er 
satt for å sikre at man får lagt til rette for arbeid 
i teamet, dermed er to timer en god tidsramme. 
Samtidig er det viktig at sesjonen heller ikke for 
utmattende, og maks fire timer kan være passe. 
Men det kan være prosjekter hvor sesjoner opp 
mot seks til åtte timer er hensiktsmessig. Da er det 
er derimot viktig å ha god regi på sesjonen, godt 
med pauser og mye tid til arbeid. 
I god tid i forkant av en arbeidssesjon, 
skal hver enkelt rolle få tilsendt sine 
forberedelsesaktiviteter. På grunn av behovet 
for forberedelse, vil det normalt ikke være mulig 
å gjennomføre mer enn én arbeidssesjon pr 
uke. I spesielt intensive prosjektperioder, med 
et trent prosjektteam, og med flere separate 
problemstillinger som løses i parallell, vil 
frekvensen kunne økes noe. Det gjerne slik at 

man har behov for flest sesjoner i starten av et 
prosjekt, enn i slutten. Dette fordi det er flest 
løse tråder i starten, som det vil være smart å få 
kontroll på. 

Maler for sesjoner til ulike faser av 
prosjektgjennomføring
Det er hensiktsmessig å utvikle sesjonsplanmaler 
for alle aktuelle faser i prosjekt. En sesjonsplanmal 
beskriver de generiske arbeidssesjonene som 
gjennomføres innen en gitt type prosjekter. Ved 
oppstarten av et prosjekt, benyttes sesjonsmalen 
når den prosjektspesifikke sesjonsplanen 
utarbeides. I tillegg til en generisk plan, er det 
smart å utvikle en oversikt for «underlag og 
leveranser» for hver sesjon. Denne viser hvilke 
deltakere som bør delta, hva slags materiale som 
bør være klart før sesjonen, og hvilke leveranser 
som bør være resultatet av sesjonen. 
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Tittel på sesjon Ressurser i sesjon Underlag Leveranse, mål
Hva er hovedtema for 
denne arbeidsøkta 
(sesjonen)?

Flere ting kan være 
nyttige å jobbe med 
samtidig, og presiseres i 
innkallingen. Hovedtema 
peker ut kursen og målet 
for sesjonen. Målet 
skal gjerne være noe å 
strekke seg mot, for å 
motivere til ferdigstilling.

Hvem er sentrale 
deltakere i sesjonen?

Noen deltakere kan være 
mer sentrale enn andre, 
avhengig av temaet. 
Det er likevel viktig å 
tenke bredt når man 
skal invitere inn. Noen 
kan kanskje inviteres til 
å være tilgjengelige, dvs 
at de kan komme på rask 
tilkalling.

Hva må være med «inn» i 
sesjonen?

Her presiseres 
underlagsdokumenter, 
og informasjon som er 
viktig for å kunne jobbe 
godt med sesjonens 
tema, og få ferdigstilt 
leveransen.

Hva skal være 
resultatet eller 
produktet fra 
sesjonen?

Produktet skal helst 
være fullstendig 
ferdigstilt etter 
sesjonen.

Tekniske rom og 
hovedføringsveier

DL ARK
DL RIV
DL RIE, inkl. automatikk
RIBr (tilgjengelig)
RIAku (tilgjengelig)
Prosjekteringsleder

RIV og RIE har 
avklart størrelse på 
hovedkomponenter 
(aggregater, 
varmepumpe, tavler, 
trafoer mm.)

Behov for sjaktstørrelse 
er avklart med 
utgangspunkt i 
dimensjoner og omfang 
rør, kanaler, kabler.

Brann og akustikktiltak 
ifm. sjakter og tekniske 
rom avklart.

Avklart størrelse 
og plassering for 
føringsveier.

Avklart størrelse og 
plassering av alle 
tekniske rom.

Avklart brann- og 
akustikktiltak 
(gjennomføringer, 
isolasjon, 
vibrasjonstiltak mm) 
knyttet til teknisk 
rom og føringsveier.

Eksempel på oversikt «Underlag og leveranser»:
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Del 3: Gjennomføring og 
fasilitering av sesjoner

I en arbeidssesjon har sesjonslederen rollen som 
fasilitator, dirigent og tilrettelegger for teamet. 
Men for å legge til rette for en god arbeidssesjon, 
kreves det godt forarbeid i tillegg til å ha kontroll 
på selve gjennomføringen. I denne delen går vi 
gjennom forberedelser og selve gjennomføringen 
av sesjonen.

Når du forbereder en ICE-sesjon
For å få god kvalitet i ICE-sesjonen, skal 
sesjonsleder forberede hver enkelt sesjon med 
følgende punkter:

1. Mål, resultat og leveranse for sesjonen
2. Underlag og deltakere 
3. Arbeidsmetode

Mål for sesjonen
Tenk gjennom hva som er målsettingen med 
arbeidssesjonen. Målsettingen må sees 
i sammenheng med de andre sesjonene 
og kommende milepæler og aktiviteter i 
prosjektplan. Fokuset skal være på multidisipline 
problemstillinger som teamet må løse i fellesskap. 

En arbeidssesjon kan også være delt inn i flere 
mål og delmål. Et overordnet mål kan deles opp i 
delmål for at deltakerne lettere kan konkretisere 
sine arbeidsoppgaver opp mot målsettingen 
med arbeidssesjonen. Dersom det kommer 
opp viktig informasjon eller problemstillinger 
underveis i arbeidssesjonen, kan dette føre til at 
målsettingen endres underveis i sesjonen. Dette 
må i tilfellet kommuniseres godt til deltakerne på 
arbeidssesjonen.

Mål kan ofte være knyttet til leveransene for en 
arbeidssesjon, som vist i eksempelet under.

Tittel på sesjon Ressurser i sesjonen Underlag og 
forberedelser

Leveranser

Oppstart arbeid i 
modell

Disiplinledere + evt. 
rådgivere

Evt. BIM-koordinator

Alle har modellert 
noe geometri (f.eks. 
vegger, dekker, 
hovedføringsveier 
mm.)

Kontroll av trevvfaglig 
modell og nullpunkt. 
Prosjektteamet er enig om 
formater for utveksling av 
filer. 
Plan for oppdatering av 
modell

Eksempel
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Underlag og deltakere
Det er nyttig å gi deltakerne informasjon 
om hva som må være forberedt i forkant 
av arbeidssesjonen for å sikre oppnåelse av 
målsetting. Det kan være dokumenter, informasjon 
eller deler av design, og er ofte singeldisipline 
aktiviteter.
Vurder også hvem som må delta. Det er viktig 
at de som deltar i arbeidssesjonen enten 
er interessenter i problemstillingen eller 
beslutningstakere, internt eller eksternt. En må 
altså se deltakerne opp mot målet for hver enkelt 
arbeidssesjon. 

Arbeidsmetode
Fokuset når en planlegger en arbeidssesjon er 
på å finne multidisipline problemstillinger, altså 
grensesnittarbeid. Del inn arbeidssesjonen slik at 
det både blir tid til diskusjon og samarbeid, dvs. 
veksling mellom plenum og arbeid individuelt. 
Tenk også på hvordan arbeidet kan effektiviseres 
og gjøres smartere.

Om to eller flere tema skal jobbes med i samme sesjon, kan en dele gruppen inn i tilsvarende antall 
grupper. Fokuset skal være på å arbeide parallelt, her må man altså se på hvor deltakerne er plassert 
i ICE- rommet, ut i fra hvilket tema de skal bidra til. La gruppene jobbe hver for seg en stund, og 
oppsummer i plenum ved avslutning eller behov.

Tips
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Å sende innkalling til ICE-sesjoner
I forkant av alle sesjoner skal man sende ut en 
innkalling i god tid. Det gjør at deltakerne får tid 
til å forberede seg godt. Et tips er å avslutte en 
sesjon med å avtale agenda for neste sesjon med 
prosjektgruppen og sende denne innkallingen ut.
Ha gjerne en fast serie-innkalling for 
arbeidssesjoner, for eksempel hver andre uke, 
men pass på å oppdatere hver enkelt innkalling 
slik at deltakerne får fersk informasjon om 
hva som skal foregå. Tips er å kommunisere 
til prosjektdeltakerne at det forventes at alle 
forbereder seg ved å lese oppdatert innkalling. 
I tillegg bør sesjonsleder snakke med relevant 
personell for å sikre at de forbereder seg riktig ut 
fra målsetting og arbeidsmetode. 

Å fasilitere arbeidssesjonen
Å fasilitere betyr å legge til rette. Oppgaven til 
sesjonsleder, er altså å fasilitere og legge til rette 
for at teamet får jobbet så godt og effektivt som 
mulig i hele sesjonen. Her er noen praktiske tips 
og råd til hvordan man kan gjøre dette i praksis.

Oppstart
Det er viktig å ha en klar og tydelig start av 
arbeidssesjonen. Ta plass og rom, reis deg 
helst opp, slik at du synes og gruppen får mer 
energi i starten. Vær sikker på at alle (særlig 
små disipliner) vet hvorfor de er inviterte inn i 
arbeidssesjonen og hva du forventer fra dem. Spør 
om noen må gå før sesjonen er ferdig. Dette gjør 
deltakerne bevisst på at du forventer at de deltar 
hele arbeidssesjon.
Diriger de andre deltakerne. Be dem om å sette 
seg der du ønsker (om du har planlagt det). Husk 
at man ikke hele tiden må sitte ved hver sin pc, 
kanskje kan det være lurt å samles midt i rommet 
for en felles innledning eller diskusjon.
Ta gjerne opp sesjonsplanen og presenter målene 
for dagen: Hva er ønsket resultat for sesjonen? 
Dersom du ønsker en statusrunde er det et tips 
å holde denne kort ved f.eks. deltakerne fortelle 
sine showstoppere i forhold til målsetting eller i 
prosjektet.

• Mål og evt. delmål
• Arbeidsmetode (dersom dette er relevant) 
• Antall deltakere 
• Klargjøre om hvorfor folk inviteres (dette gjelder særlig små disipliner som kanskje tenker at de ikke 

er så sentrale) 

Tips til innhold i innkallingen
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Underveis
Underveis i sesjonen er fasiliteringen viktig for å 
holde fart og retning på arbeidet.  Det er bra med 
flere diskusjoner samtidig i rommet, men bryt 
gjerne inn en gang i blant for å sikre at alle vet 
hvor man er i tema, minn om målet, spør om dere 
jobber rett, om dere kan gjøre det enklere eller 
mer effektivt. 
Å fasilitere er ofte også en fysisk øvelse. Gjennom 
å bevege seg aktivt i rommet underveis i sesjonen, 
gir det energi og variasjon i sesjonen, i tillegg til 
at man får mer kontakt med den enkelte deltaker. 
Det gjør det også enklere å utfordre og oppfordre 
deltakerne til å gjøre aksjoner helt ferdige i 
sesjonen. Det er viktig at man prøver å unngå at 
ting blir med tilbake til plassen, med mindre det 

er ting som ikke lar seg ferdigstille i løpet av tiden 
som er til rådighet. Eksempler på dette kan være 
enkle aksjoner, oppdateringer eller endringer.
Når sesjonsleder også er prosjekteringsleder, er 
det fort gjort at man blir en av de som dykker for 
dypt ned i detaljene. Dette er en utfordring man 
må trene på å håndtere. 
I flere timers økt, ta en god pause midt i.

Bruk spørsmål for å trigge refleksjon, avklare og sette fokus og stimulere til forklaring.

Spørsmål som kan bidra underveis i sesjonen:

• Hvilke risikoer har vi identifisert? Finnes det noen showstoppere per i dag? Hva gjør vi med dem?
• Hvem har behov for interaksjon med hverandre?
• Kan vi samle spørsmål til oppdragsgiver, underleverandører eller lignende, som sendes over i 

fellesskap?
• Gjør vi det vi kan her og nå? Endring i design, skaffe info osv.
• Hva kan vi dokumentere, skrive ned allerede nå?
• Utnyttes tiden godt? (Husk at deltakerne kan jobbe på andre prosjekter hvis de ikke har noe å gjøre 

i prosjektet som har sesjon)
• Ta en statusrunde mens teamet sitter og jobber, gå rundt og spør den enkelte hvordan det går.

Tips



17

Avslutning
Avslutt minst 10 minutter før tiden, for å sikre 
en god oppsummering av sesjonen. Pågående 
aktiviteter kan fortsette etter en felles avslutning.

• Ta opp sesjonsplan/ planen og bli enige om agenda til neste sesjon
• Gjennomgå sentrale aksjoner eller beslutninger fra loggen
• Sørg for at loggen er oppdatert med dagens beslutninger og valg.
• Tydelig kommunisere:

• Hva er mål og oppgaver før neste sesjon?
• Hva trengs av forberedelse til neste gang?

Tips til tydelig avslutning
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Del 4: Evaluering og 
kvalitetssikring

Integrated Concurrent Engineering skal 
evalueres kontinuerlig. Denne evalueringen 
danner grunnlag for forbedringer i metoden og i 
opplæringsmateriellet.

For å sikre at prosjektet får så god effekt av 
ICE-metodikken som mulig, er det anbefalt å 
gjennomføre en evaluering både midt i og til slutt 
i prosjektet. 

Evalueringen midtveis er et verktøy for 
å kunne justere eller endre kursen i 
prosjektgjennomføringen, mens sluttevalueringen 
er en erfaringsinnsamling til læring til senere 
prosjekter.  Evalueringene kan ha form som 
spørsmål som stilles i prosjektgruppa i fellesskap 
som en samtale, eller man kan velge å utvikle den 
til en mer anonym spørreundersøkelse. 
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Opplæring: 
• Har alle deltakere fått introduksjon til metodikken? 
• Har sesjonsleder gjennomført opplæring?
• Favner opplæringen de rette temaene på riktig måte? (Hvis det er kommentarer til 

opplæringen, må de meldes videre)

Planlegging:
• Er det laget sesjonsplan for prosjektet?
• Presiseres underlag og leveranse for hver sesjon?
• Er oppdragsgiver informert og inkludert i noen av sesjonene?

Forberedelse til sesjon:
• Har sesjonsleder rutiner for forberedelse av hver enkelt sesjon? 
• Stiller deltakerne forberedt?
• Er de rette deltakere innkalt og tilstede i sesjonene?

Gjennomføring:
• Har sesjonene tydelige mål for dagen?
• Er det sesjoner ofte nok?
• Jobber teamet godt sammen, og passer på å gjøre ting «her og nå»? 
• Er det en åpen dialog med lav terskel for argumenter og spørsmål på tvers av fag?
• Jobber teamet aktivt med å være proaktiv og finne gode smarte løsninger?
• Føres det god nok logg over beslutninger og valg som tas i sesjoner?
 
Evaluering:
• Har teamet justert kursen basert på evaluering underveis? I så fall hvilke justeringer er gjort?
• Er det erfaringer som bør bidra til justering av metodeverket? I så fall, hvilke?

Forslag til evalueringsspørsmål
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