
Avgrensning, Aktører, Resultater og Mål

Hvordan skape multiplikatoren

Sverre Tiltnes
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Kjære redaksjon.

Tenk på dette når dere utformer forslag til samarbeidets formål.
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Smart - Effektivt - Bærekraftig
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Digital – Industriell – Bruker - Grønt
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Beste Praksis
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A motherless child - Why do construction projects fail
NTNU 2015

• Mangelfull klargjøring av prosjekteiers mål/strategi/verdi med prosjektet. 
• Skiftende lojalitet hor aktørene i prosjektet gjennom prosessen (silotenkning). 
• Manglende innspill fra bruker / FM 
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3. Alle plan- og byggesaker fremmes og behandles digitalt 

• Staten og kommunene må fullføre sine påbegynte digitale satsinger innen satte frister.
• Næringen må sette seg i stand til å levere plan- og byggesaker digitalt. Initiativtagerne til "Digitalt veikart" 

må bidra aktivt til dette. 
• KMD må gi veiledning og instruks som intensiverer arbeidet for å nå målet om tilgang til offentlig 

informasjon og myndighetenes krav via digital selvbetjening.
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BAE sektorens Samarbeid for digitalisering (BAE-SFD)
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Digitalt veikart

• Gevinstrealisering

• Kompetanse

• Fellesløsninger

• Standarder
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20%   2020
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• Næringens rolle i plan og byggeprosesser 1-4% redusert eiers kost

• Kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling Indirekte effekt

• Kvalitet og bærekraft 1-5% økt verdi

2-3% redusert eiers kost

• Samhandling i byggeprosjekter 1-7% redusert totalkost

• Industrialisering av byggeprosjekter 3-9% redusert totalkost

• Kompetanse som konkurransefortrinn 2-5% redusert byggekost

Sum 20% redusert kost
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det kreves mot å være første følger. Den andre følgeren gjør det ufarlig å følge. Med 5-10 følgere har vi moment. Nå er det en bevegelse. Når 15-20 følger begynner det å haste for å bli anerkjent for å være del av indre sirkler. Når mer enn 50 følger begynner det å bli belastende å ikke følge. Når mange følger er du ute om du ikke følger.Verdsette deling av beste praksis og de første følgerne.



At the end of the day…



…it´s all about guts!
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