
 

Senterets formål er å utvikle og spre ny kunnskap innenfor prosjektrettet aktivitet gjennom forskning, 
samarbeid og kunnskapsdeling mellom næringsliv, forvaltning og akademiske institusjoner.  
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Da er vi kommet til den avslappende adventstiden der svært lite må være ferdig til jul eller årsavslutning og 
man har god tid til å reflektere over året som har gått. Slik skulle man ønske det kunne være, men realiteten 
er nok at lesertallene for vårt månedlige nyhetsbrev får en dipp i desember. Det er synd for det skjedde mye 
spennende i Prosjekt Norge i november: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskning: 

- På konferansen Autodesk University i Las Vegas ble 

17. november Jernbaneverkets InterCity-prosjekt for 

nytt dobbeltspor på Østlandet tildelt prestisjetunge AEC 

Exellence Awards ved Jernbaneverket, Rambøll og 

Sweco for bruk av 3D-modellering i planleggingen av 

prosjektet. Dette arbeidet er tilknyttet 

forskningsprosjektet Samtidig prosjektering i 

samferdselsprosjekter. 

- Digitale verktøy og 3D-modeller har selvsagt vært 

anvendt i prosjekter i lang tid, men det synes som vi står 

foran et teknologisprang, der bl.a. Nye Veier i november 

gjennomførte idéseminar om digitalisering og Statsbygg 

tar grep rundt sin digitale satsing med konseptet 

Digibygg. I tillegg har BNL finansiert utviklingen av et 

digital veikart for byggenæringen og dette er et tema 

Prosjekt Norge vil arbeide for å etablere tung 

forskningsaktivitet innen. 

- I regi av Difi og med forskningsstøtte fra NTNU og BI 

pågår et prosjekt for å prøve ut Best Value Procurement 

i norske pilotprosjekter og Nye Veier er først ute med 

prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal, der konkurransen 

startes i 2017. 

- Avinor har startet ibruktakelse av nye områder bygd i 

T2-prosjektet, som skal være ferdig til sommeren 2017. 

Det er tildelt oppdrag for evaluering av dette store 

prosjektet til en gruppering av SINTEF, NTNU og WSP 

med mandat om å identifisere læringspunkter som kan 

skape forbedringer både hos Avinor og bransjen totalt. 
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- NTNU sitt Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 

tildeler årlig midler til faglærer for pedagogiske 

utviklingstiltak og i november i år ble Bjørn Andersen 

tildelt midler til prosjektet ”Spillbasert ferdighetslæring 

av interessentledelse” som skal utvikle et spill til bruk i 

undervisningen for å ikke bare lære bort teori, men 

reelle ferdigheter i håndtering av interessenter i 

prosjekter. 

- Og om noen var i tvil om viktigheten av prosjektledelse 

som fag så har den svært anerkjente Harvard-

professoren Michael Porter gitt sin sterke støtte til faget: 

”Project Management is now a core discipline of 

management – it is the preeminent method for making 

things happen and implementing change in the world.” 

 

Les mer på www.prosjektnorge.no 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunnskapsnavet/formidling: 

- Årets store arrangement i regi av Prosjekt, Prosjekt 

2016, ble arrangert i november i Oslo, med et svært 

spennende program og over 200 deltakere. 

- Statsbygg feiret sitt 200-årsjubileum med 

jubileumskonferanse, med hele 500 påmeldte, etterfulgt 

av middag. 

- Det har vært gjennomført møter i CoPer: 

 17. november var det møte i CoP om 

planleggingskompetanse. Vertskap for møtet 

var Aker Solutions, og de presenterte hvordan 

de jobber systematisk med planlegging og 

planleggingskompetanse i sine prosjekter og 

hos sine samarbeidspartnere. De brukte Johan 

Sverderup-prosjektet som case på møtet. Neste 

møte er planlagt 20.01.2017, vertskap er 

Skanska. 

- En kronikk av Agnar Johansen og Andreas Dypvik 

Landmark, begge fra SINTEF Teknologi og samfunn, 

om tolkning av kostnadsanslag i prosjekter, knyttet til 

anskaffelsen av nye kampfly som eksempel, ble 

publisert i Dagens Næringsliv 10. November 

- SpeedUp arrangerte 22. november åpent fagseminar i 

tilknytning til møte i styringsgruppen, med innlegg fra 

WSP, ÅF Reinertsen og fra forskersiden ved Agnar 

Johansen SINTEF 
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- Forskningsprosjekt HPWS.no bidro til 

gjennomføringen av Industriens dag 23.-24. november i 

Verdal, med undertittelen ”Næringslivets 

utviklingsbehov og entreprenørskap”, der Agnar 

Johansen holdt innlegget ”Bygger vi sakte i Norge?” 

basert på erfaringer fra SpeedUp 

- Bygg21 arrangerte 28. november lunsjmøte for å dele 

kunnskap om produktivitet, der blant annet forskning fra 

BI, NTNU og SINTEF ble presentert (omtale av 

arrangementet på bygg.no) 

- BAE-programmet avholdt partnermøte 30. November, 

hos Vegdirektoratet, bl.a. med orienteringer fra 

pågående forskningsprosjekter og faglig presentasjon 

om FoU-aktivitet i Statens vegvesen Veg og 

transportavdeling /E39 

 

Les mer på www.prosjektnorge.no 

 

 
 
 

 
 
 
 

Forskere tilknyttet Prosjekt Norge har publisert ny 

forskning: 

- Boken ”Project Leadership Challenges: Their nature 

and how they are managed” av Wenche Aarseth, 

Asbjørn Rolstadås og Roger Klev er nettopp publisert. 

Boken bygger på data fra 146 prosjektledere som 

besvarte et spørreskjema utsendt til partnerne i Prosjekt 

Norge og dermed er partnerne sterkt medvirkende til 

den nye kunnskapen presentert i boken! 

- “Governance and Ethics in Temporary Organizations, 

The Mediating Role of Corporate Governance” av 

Müller, Ralf, Turner, J. Rodney, Andersen, Erling S., 

Shao, Jingting og Kvalnes, Øyvind er tilgjengelig online 

fra Project Management Journal 

På Prosjekt 2016 ble følgende presentasjoner gitt av 

forskere tilknyttet Prosjekt Norge: 

• ”Hva mener norske prosjektledere er tidstyver i 

egne prosjekter?”, Agnar Johansen, SINTEF og 

Petter Eik-Andresen, Forsvarsmateriell 

• ”Oljealderen over sa du? Ikke det jeg kan se...”, 

innlegg av Håvard Skaldebø, Metier AS, med 

”sufflør” Bjørn Andersen, NTNU 

 

Les mer på www.prosjektnorge.no 
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Partnerskapsmassen/samarbeidsrelasjoner: 

- Det ble avholdt møte mellom deler av senterledelsen 

og fagmiljøet ved UiA den 3. november for å diskutere 

hvordan vi kan sikre enda tettere involvering i Prosjekt 

Norge. Konklusjonen etter møter med NMBU og UiA er 

at vi ser behov for en arena der forskere fra de ulike 

institusjonene kan møtes og diskutere pågående 

forskning og ideer til nye initiativ. 

- Partnermøter: I november har det vært partnermøte 

med WSP, flere er planlagt til desember. 

 

Les mer på www.prosjektnorge.no 

 

Studenter/PhD: 

- På BM-dagen til Næringslivsringen tilknyttet 

studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk ved NTNU, 

arrangert 1. november, ble det delt ut en rekke priser til 

studentarbeider: 

• Næringslivsringens pris for beste master til Mareike 

Anika Becker for oppgaven «Assesment of 

Downspout Disconnection by Modelling Infiltration 

Potential in Urban Areas» 

• Vegvesenets pris til Magnus Frestad Nygaard for 

«Wasting time strategy for Public Transport 

Passengers» 

• Veronica Liverud Krathe mottok Den frie tanke – 

Innovasjonsprisen 2016 fra Dr. Techn. Olav Olsen 

for kreativt arbeid med å kombinere avanserte 

teknologier for å skape nyttige resultater i sin 

masteroppgave «Aero-Hydro Dynamic Analysis of 

Offshore Wind Turbine». 

• Andrea Liereng mottok Jernbaneverkets pris for 

beste jernbanefaglige masteroppgave 2016 

- Og NfN – Norsk Nettverk for Næringseiendom tildelte 

pris for beste masteroppgave til Eli Sofie Munthe-Kaas 

for oppgaven "Effekten av Offentlig Privat Samarbeid i 

skole over tid" 

- Rimmert van der Kooij, forsker ved SINTEF Teknologi 

og samfunn, har fått stipend for å starte på PhD-studier. 

Temaet, bruk av digitale arbeidere i helsesektoren, er 

nok litt i grenseland for Prosjekt Norge, men Rimmert er 

tilknyttet et fagmiljø som også bidrar til forskning på 

prosjektledelse og vi ser derfor potensiale for 

anvendelser av hans forskning i prosjekverdenen. 
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Følg oss på Facebook og Linkedin for kontinuerlige oppdateringer! 
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