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Skyskaperne i bygg og industri:

Ekspertene som blir 
mest ettertraktet
Les intervjuer med:

••	 Ledere	med	bred	erfaring		
	 fra	digital	endring

••	 Bransjeeksperter	og	akademikere		
	 innen	bygg	og	i	industrien

••	 Autodesk	sine	fremste	fremtidstenkere

En inspirasjonsguide fra NTI
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De	som	designer,	planlegger,	beregner	og	
skaper	er	fagfolkene	som	gjør	at	vi	kan	bygge	
og	produ	sere	raskere,	bedre	og	mer	bærekraftig.	
Frem	tidens	Norge	skapes	i	byggenæringen	og	
industrien.	Det	er	disse	næringene	som	kan	
finne	de	store	svarene	på	hvordan	våre	samfunn	
fortsatt	skal	skape	verdier	inn	i	fremtiden,	på	
den	mest	bærekraftige	måten.	I	et	høykostland	
som	Norge	må	vi	sikre	at	vi	evner	å	beholde	vår	
konkurransekraft	i	en	verden	der	konkurransen	

kjenner	ingen	grenser.	For	at	norske	bedrifter	skal	
lykkes	må	menneskene	våge	å	pløye	ny	mark,	ta	
mer	risiko	og	ha	en	iboende	evne	til	å	hele	tiden	
utfordre	status	quo.	Industrien	og	byggenæringen	
behøver	menneskene	som	hele	tiden	higer	etter	
bedre	måter	å	løse	oppgaver.	Prosessene	må	
forbedres.	I	oppskriften	til	digital	endring	finner	vi	
intelligent	teknologi,	vilje	til	samarbeid	på	tvers	
av	verdikjeder,	og	bruk	av	plattformer	i	skyen	for	å	
sikre	god	dataflyt.	

De som skaper store 
muligheter inn i fremtiden

Kompetanse er kunnskapsbedriftenes  
største utfordring
Arbeidsgivere	i	teknologi-	og	kunnskapsnæringene	sier	at	knappere	tilgang	
på	kompetanse	og	utvikling	av	eksisterende	ansatte	er	deres	største	
utfordringer.	Dette	viser	Abelias	HR-undersøkelse,	publisert	november	2022	
som	også	avdekker	at	kompetansegapet	har	økt.	Hver	tredje	bedrift	sier	at	
rekrutteringsmulighetene	har	forverret	seg,	og	like	mange	innrømmer	at	
de	har	måttet	endre	sine	metoder	for	å	skaffe	seg	tilgang	på	nok	og	riktig	
arbeidskraft.	Arbeidsgiverne	sier	at	deres	fem	største	utfordringer	er	opplæring	
og	kompetanseheving,	fleksibilitet	for	hjemmekontor,	balanse	mellom	arbeid	
og	fritid/familie,	tillitsbasert	ledelse,	og	tydelige	mål	om	samfunnsansvar	og	
bærekraft.	

Vi må være utålmodige
Vi	må	hele	tiden	sette	oss	nye	mål	for	å	holde	oss	
relevante.	Arbeidsplassens	mål	og	visjoner	må	
favne	bredere.	Det	holder	ikke	lenger	å	være	en	
lønnsom	bedrift	og	en	god	partner.	I	fremtiden	
må	en	tjene	penger	samtidig	som	virksomheten	
har	et	formål	som	kombinerer	det	kommersielle	
med	det	som	gagner	miljø	og	mennesker.	Derfor	
må	budsjettene	til	kompetanseheving	alltid	økes,	
fordi	det	er	nye	ideer	som	er	det	viktigste	virke-
middelet	for	fremtidens	vinnere.	Bedriften	må	ha	
fagfolk	som	tør	å	tøye	den	faglige	strikken,	som	tar	
risiko	for	å	skape	bedre	løsninger,	og	som	evner	å	
forbedre	verdikjeder	internt,	og	eksternt.	I	Norge	
ligger	vi	langt	fremme	i	internasjonal	målestokk	
med	å	endre	hvordan	vi	bygger	og	produserer.	
Det	er	gode	nyheter	nå	som	vi	står	på	terskelen	
til	en	ny	digital	revolusjon	der	fysiske	og	digitale	
verdener	smelter	sammen.	

Look to Norway
I	en	ny	arbeidshverdag	er	skyen	navet.	Den	
huser	plattformene	som	samler	alle	prosessene	i	
produksjonen,	og	samler	hele	verdikjeden	i	byg-
genæringen	fra	arkitekt	til	den	som	skal	forvalte	
bygget.	Menneskene	som	evner	å	skape	verdier,	
og	få	flere	til	å	ta	i	bruk	disse	plattformene,	er	de	
som	får	sin	velfortjente	heder	som	en	skyskaper.	
De	er	virksomhetens	viktigste	verdiskapere,	og	
er	øverst	på	rekrutteringslista	for	bedrifter	med	
ambisjoner.	Skyskaperne	vil	stå	bak	leveranser	og	
tjenester	av	så	høy	kvalitet	at	de	vil	vekke	oppsikt	

internasjonalt.	Fordi	vi	vil	se	mange	digitale	inno-
vasjoner	som	høster	heder,	vil	det	skapes	en	etter-
spørsel	etter	norske	skyskapere.	Virksomhetene	
de	jobber	for	vil	bli	attraktive	samarbeidspartnere	
for	bedrifter	fra	hele	verden.	Disse	suksessene	
skapes	av	vilje	og	holdninger,	og	de	som	utfordrer	
grenser	vil	skape	monumentale	resultater.	Deres	
arbeid	vil	definere	og	ruve,	og	skape	begeistring.	

Vi har kun sett toppen 
av isfjellet
Skyskaperen	kombinerer	evnen	til	strategisk	tenk-
ing,	med	god	forståelse	for	oppgavene	som	skal	
løses	og	bred	kunnskap	om	hvilke	teknologier	
som	er	best	egnet	til	å	løse	utfordringene	på	beste	
måte.	Toppledelsen	vil	innse	at	virksomhetens	
evne	til	å	lykkes	er	synonym	med	å	gi	skyskapere	
mandatet	og	midler	slik	at	de	kan	ta	i	bruk	nye	
teknologier	som	kunstig	intelligens,	AR	og	VR,	og	
tingenes	internett	for	å	skape	mer	effektive	og	
kvalitetstunge	verdikjeder.	Det	vil	gi	mer	smidige	
arbeidsflyter	der	fagpersonene	får	jobbe	med	de	
verdiøkende	oppgavene.	Viktige	nøkkelord	er	auto	-
-matisering	og	tilgang	til	rik	innsikt	som	gir	bedre	
beslutningsgrunnlag	og	mer	nøyaktige	analyser.	
Vi	har	kun	sett	toppen	av	isfjellet	når	det	kommer	
til	de	mange	spennende	nye	mulighetene,	og	
kampen	om	de	beste	hodene	vil	øke	i	enda	større	
grad.	Arbeidsgivere	som	foretrekkes	inn	i	frem-
tiden	er	de	som	har	et	formål	som	ansatte	enga-
sjerer	seg	i,	og	der	kompetanseheving	er	prioritert.
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Ingen	er	i	tvil	om	at	datadeling	i	skyen	er	frem-
tiden,	også	i	kompliserte	produksjoner.	Men	for	at	
arbeidet	i	skyen	skal	fungere,	trengs	de	folk	som	
skaper	endringer	i	organisasjonen	som	gjør	at	en	
kan	jobbe	mer	effektivt.

–	Teknologien	er	tilgjengelig.	Det	handler	om	å	
være	villig	til	å	omstille	seg	og	hele	tiden	være	på	
søken	etter	mer	effektive	måter	å	jobbe	på,	sier	
Eivind	Lundberg,	COO	i	NTI	Norge.	

Ny teknologi gir nye og revolusjonerende muligheter innen byggebransjen 
og industrien. Men for å spille på lag med teknologien trenger en 
mennesker som tør å stikke hodet frem og gjøre ting på nye måter. 

– En helt annen 
effektivitet
NTI	ble	grunnlagt	i	1945	og	er	i	dag	en	av	Euro-
pas	største	leverandører	av	digitale	teknologi-	og	
informasjonstjenester	for	aktører	i	bygg,	design	
og	industri.	

Disse	bransjene	krever	samarbeid	mellom	flere	
forskjellige	yrkesgrupper	og	enda	flere	program-
mer	og	arbeidsmetoder.	Konsekvensen	av	det	er	

– Skyskapere er 
avgjørende for å  
lykkes med omstilling 

Ei
vi
nd

 L
un

db
er
g,
 C
O
O
 i 
N
TI
 N
or
ge

. 

ineffektivitet,	tidkrevende	prosesser	og	sløsing	
med	ressurser.	

–	Når	vi	får	disse	fagene,	teknologiene	og	meto-
dikkene	til	å	jobbe	sømløst	sammen,	og	ikke	
stykkvis	og	delt,	vil	man	få	en	helt	annen	effektivi-
tet,	sier	Lundberg.

Må identifisere 
skyskapere
Han	er	klar	over	at	endringene	han	snakker	om,	
vil	kreve	mye	av	bedriftene.	Derfor	er	det	ikke	nok	
at	ledelsen	ønsker	endring,	man	må	også	få	med	
seg	nøkkelpersoner	i	selskapene,	pionerer	som	
NTI	kaller	for	skyskapere.

– Ansatte som tør å 
stikke hodet frem og 
gjøre ting på en ny 
måte, er ekstremt 
viktige for utviklingen 
av bedrifter.
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–	Ansatte	som	tør	å	stikke	hodet	frem	og	gjøre	ting	
på	en	ny	måte,	er	ekstremt	viktige	for	utviklingen	
av	bedrifter.	Ledelsen	må	identifisere	disse	sky-
skaperne.	Med	det	mener	jeg	ansatte	som	har	en	
drivkraft	til	å	drive	endringsprosessene	som	kreves	
for	å	gå	inn	i	fremtiden	med	bedre	arbeidsmetoder.	
Disse	folkene	er	helt	avgjørende	for	å	få	gjennom-
ført	omstillingen	som	kreves,	sier	NTI-direktøren.

Akkurat	hvordan	denne	endringen	i	arbeidet	vil	
kunne	se	ut,	er	vanskelig	å	gi	et	entydig	svar	på.	
For	det	vil	være	enorme	forskjeller	fra	selskap	til	
selskap	–	og	bransje	til	bransje.	Det	er	her	råd-
givning	blir	viktig,	slik	at	hver	enkelt	bedrift	får	en	
hensiktsmessig	løsning.	

Slik bør man jobbe
Men	én	fellesnevner	finnes:	Man	må	jobbe	fra	
den	samme	«prosjektmappen»,	sånn	at	arkitekter,	

9 av 10 skal investere mer i bærekraft neste to år
En	undersøkelse	fra	Gartner	Group	viser	at	ledere	verden	over	har	forstått	
viktigheten	av	å	skape	mer	bærekraftige	forretningsmodeller.	Årsakene	til	at	
ni	av	ti	øker	investeringene	på	området	er	fordi	kunder	utøver	press,	og	fordi	
ledere	oppfatter	bærekraftige	modeller	og	løsninger	som	en	effektiv	beskyttelse	
mot	endringer	i	ramme-	og	konkurransevilkår.	Områdene	det	settes	størst	fokus	
på	er	mer	fornuftig	energibruk,	og	for	å	redusere	reisevirksomhet	og	øvrige	
kostnader.	Undersøkelsen	som	ble	besvart	av	220	ledere	i	store	virksomheter	
viser	at	seks	av	ti	ledere	sier	at	bærekraftstiltakene	vil	ses	direkte	på	selskapets	
lønnsomhet	de	neste	årene.		

Kilde: Gartner Survey Finds 87% of Business Leaders Expect to Increase Sustainability Investment Over 
the Next Two Years

ingeniører,	BIM-teknikere	og	konstruktører	jobber	
med	utgangspunkt	i	det	samme	oppdaterte	data-
materialet.	

–	I	både	bygg	og	industri	er	en	av	de	største	kost-
nadspostene	at	man	må	gjøre	ting	flere	ganger.	
Så	for	å	snu	på	det:	Å	gjøre	det	riktig	første	gang	
vil	være	veldig	kostnadsbesparende.	Jobber	alle	
parter	ut	ifra	det	samme	datamaterialet,	er	sjan-
sen	mye	mindre	for	å	gjøre	feil,	sier	Lundberg.

I	byggebransjen	og	industrien	er	man	nødt	til	å	
forbedre	samhandlingen	mellom	de	forskjellige	
yrkesgruppene,	mener	han.	På	et	eller	annet	tids-
punkt	blir	det	uunngåelig	å	gjøre	en	stor	omstil-
ling.	Da	bør	man	ikke	stå	med	lua	i	hånda	nå.	

–	De	første	som	tør	å	gjøre	dette	på	en	ordentlig	
måte,	vil	få	et	fortrinn	i	markedet.	Dette	kan	være	
en	game	changer,	sier	Lundberg.
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– Et kulturproblem 
som bremser 
innovasjon og endring

–	Norsk	og	skandinavisk	byggenæring	har	en	le-
dende	posisjon	på	mange	områder,	som	HMS	og	
sikkerhet	på	byggeplass.	På	feltene	digitalisering	
og	BIM	ligger	Norge	også	i	front.	Men	samtidig	
viser	undersøkelser	både	i	Norge	og	internasjo-
nalt	at	det	er	et	stort	og	urørt	potensial	i	tettere	
samhandling	og	digitalisering.

Det	sier	Ragnhild	Kvålshaugen,	professor	ved	
institutt	for	strategi	og	entreprenørskap	og	BIs	
Senter	for	byggenæringen.	Hun	leder	arbeidet	i	

Digitalisering av bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen gir utallige muligheter.  
Men hvilke hindre må forseres for at vi jobber, bygger og produserer smartere? 

senteret	med	å	utvikle	forskningsbasert	kunnskap	
om	samhandling	og	digitalisering	i	norsk	bygg-,	
anleggs-	og	eiendomsnæring	(BAE).

–	Digitalisering	av	arbeidsprosesser	innen	
BAE-næringen	har	et	innsparingspotensial	på	
opptil	80	milliarder	kroner	årlig,	viser	tall	fra	
Byggenæringens	Landsforening	(BNL).	Selv	om	vi	
ser	at	det	jobbes	både	kontinuerlig	og	entusiastisk	
med	dette	hos	mange	i	næringene,	er	vi	ikke	på	
langt	nær	i	mål	med	å	maksimere	potensialet.	

Ragnhild Kvålshaugen, professor ved 
institutt for strategi og entreprenørskap 
og BIs Senter for byggenæringen

– Kravene som stilles 
til for eksempel 
digital samhandling 
og digital tvilling 
forplanter seg nedover 
til underentreprenører 
og nye prosjekter, og 
løfter dermed nivået 
på hele bransjen.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-11-14-gartner-survey-finds-87-percent-of-business-leaders-expect-to-increase-sustainability-investment-over-the-next-two-years
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-11-14-gartner-survey-finds-87-percent-of-business-leaders-expect-to-increase-sustainability-investment-over-the-next-two-years
https://www.bi.no/globalassets/forskning/senter-for-byggenaringen/publikasjon/kvalshaugen-og-groskovs-2020-male-effekter-av-digitalisering-i-den-norske-byggenaringen.pdf
https://www.bi.no/globalassets/forskning/senter-for-byggenaringen/publikasjon/kvalshaugen-og-groskovs-2020-male-effekter-av-digitalisering-i-den-norske-byggenaringen.pdf
https://www.bnl.no/siteassets/dokumenter/rapporter/digitalt-veikart-2017---full-rapport.pdf


11

Håpet løfter oss fremover
En	artikkel	på	nettsidene	til	Handelshøyskolen	
BI	trekker	frem	viktigheten	av	den	håpefulle	
arbeidskulturen	på	arbeidsplassen.	«Håp»	
er	næringslivets	nye	X-faktor	fordi	følelser	
som	lidenskap,	frykt	og	jovialitet	spiller	
viktige	roller	for	hvordan	samspillet	fungerer	
i	arbeidshverdagen.	Håp	gir	en	positiv	og	
optimistisk	forventning	til	at	noe	skal	skje,	og	
er	viktig	for	å	håndtere	de	største	utfordringene	
på	arbeidsplassen.	En	arbeidskultur	basert	på	
håp	er	viktig	for	å	skape	friske	og	engasjerte	
kolleger.	Artikkelforfatteren	trekker	således	frem	
tre	tips	til	de	som	ønsker	å	dyrke	en	håpefull	
arbeidskultur.	

1.	 Medarbeiderne	deler	samme	tankesyn	
om	en	håpefull	fremtid.	De	må	tro	at	det	
er	mulig	å	flytte	seg	selv	forbi	dagens	
utfordringer	og	oppnå	ønskelige	mål	i	
fremtiden.

2.	 Medarbeiderne	forstår	hvordan	de	skal	
oppnå	målene	sine	via	metoder	eller	
arbeidsformer	som	de	selv	opplever	som	
pålitelige	og	velfungerende.

3.	 I	en	håpefull	bedrift	klarer	ansatte	
virkelig	å	tro	at	de	har	det	som	skal	til	for	
å	overleve	stormen.	De	igangsetter	felles	
mål	som	gjør	at	de	deler	den	samme	
motivasjonen.

 
Kilde: X-faktoren i arbeidslivet | BI

konkurrenter	for	tett	innpå	seg.	Dermed	forblir	
nye	ideer,	løsninger	og	metoder	knyttet	til	enkelt-
personer	eller	enkeltprosjekter.	Dette	bremser	
både	utvikling,	innovasjon	og	endring.	Manglen-
de	integrasjon	og	deling	er	et	kulturproblem	for	
BAE-næringen.

–	Hadde	man	vært	lenger	fremme	i	det	å	dele	og	
bruke	ny	innsikt	inn	i	fremtidige	prosjekter,	hadde	
man	hatt	et	mye	bedre	grunnlag	for	systematisk	
utvikling	og	forbedringsarbeid	i	næringen.

Gjentakelse er en 
nøkkel
Mangelen	på	kunnskapsdeling	er	altså	en	viktig	
forklaringsfaktor	her.	En	annen	er	at	det	ikke	er	
nok	gjentakende	samarbeid	mellom	aktørene	i	
prosjekter,	identifiserer	Kvålshaugen.

Man	er	ikke	ferdig	med	digitalisering	selv	om	man	
har	tatt	i	bruk	BIM,	sier	professoren.

Kunnskap og 
innovasjon må deles
Det	er	tilsynelatende	massevis	med	vilje	til	økt	
samhandling,	digitalisering	og	kompetansedeling	i	
næringen.	Ikke	står	det	på	arenaer	der	dette	legges	
til	rette	for	heller.	Så	hva	er	det	da	som	skal	til	for	å	
øke	tempoet	på	digitalisering	i	BAE-næringen?	

Ifølge	Kvålshaugen	er	et	av	de	største	hindrene	for	
fortsatt	utvikling	av	BAE-næringen	mangelen	på	
kunnskapsdeling.	I	enkeltprosjekter	og	blant	in-
dividuelle,	kloke	hoder,	foregår	det	nemlig	masse	
verdifull	og	interessant	innovasjon	og	utvikling:

–	Men	denne	kunnskapen	deles	ikke!	Det	kan	
virke	som	at	man	er	redd	for	å	slippe	firmaer	og	
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–	Ny	kunnskap	klistrer	seg	til	den	konteksten	
den	er	skapt	i.	Å	gjenta	samarbeidsrelasjoner	er	
spesielt	viktig	i	en	prosjektbasert	kontekst.	Når	
man	har	flergangsspill	(jobber	i	flere	prosjekt	
sammen),	gjør	man	ting	flere	ganger	og	videre-
utvikler	gode	løsninger	og	praksiser.	Gjentakelse	
er	også	nøkkelen	til	å	lykkes	med	den	tause	
	kunnskapsoverføringen.

Staten og det grønne 
skiftet bidrar
Selv	om	en	del	kunnskap	og	innovasjon	holdes	
tett	til	brystet	hos	mange	aktører,	er	det	verdt	
å	merke	seg	at	flere	statlige	byggherrer	tar	tak.	
Konkrete	eksempler	er	Statsbygg	og	Nye	Veier	
som	har	klare	ambisjoner	for	digitalisering	i	sine	
prosjekter.	Kvålshaugen	forklarer	hvorfor	det	er	
viktig	at	nettopp	disse	tar	lederskap:

–	Kravene	som	stilles	til	for	eksempel	digital	sam-
handling	og	digital	tvilling	forplanter	seg	nedover	
til	underentreprenører	og	nye	prosjekter,	og	løfter	
dermed	nivået	på	hele	bransjen.

Fortsatt	videreutvikling	og	digitalisering	av	
BAE-næringen	fører	ikke	bare	til	mer	lønnsom-
me	prosjekter	med	færre	feil,	men	er	også	tett	
knyttet	til	det	grønne	skiftet.	Det	bidrar	til	bedre	
sirkulærøkonomi,	mer	gjenbruk	og	mer	effektiv	
lokalisering	og	distribusjon.	Og	er	det	noe	som	
BAE-næringen	har	økt	fokus	på	fremover,	så	er	
det	miljøaspektet.

–	Vi	forventer	at	statlige	aktører	som	for	eksempel	
kommunene,	Statsbygg,	Nye	Veier	og	Forsvars-
bygg	vil	ta	ytterligere	grep	om	det	grønne	skiftet.	
Det	er	godt	nytt	for	videreutviklingen	av	BAE-	
næringen,	avslutter	Kvålshaugen.

https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2022/11/x-faktoren-i-arbeidslivet/?epslanguage=no
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Vanessa	Bertollini	leder	Autodesk	sine	tankelede-
re.	Dette	er	en	gruppe	tenkere	som	jobber	tett	på	
produktutvikling,	design,	salg	og	markedsføring.	
Intensjonen	er	å	sikre	at	selskapet	forstår	retnin-
gen	de	ulike	bransjene	beveger	seg	mot,	slik	at	
partnere	og	kunder	kan	bedre	forberedes	med	
kunnskap	og	smarte	løsninger	for	å	ta	best	vare	
på	mulighetene	som	kommer	inn	i	fremtiden.	

La teknologien 
fjerne oppgavene du 
selv ikke liker
Digital endring innebærer å 
omfavne det som allerede skjer 
rundt en.

–	Vi	ønsker	å	forstå	og	beskrive	hvordan	bransjer	
vil	endre	seg,	dele	våre	visjoner	for	utviklingen	og	
beskrive	hva	slags	teknologi	vi	vil	bruke	fremover,	
og	hvordan,	sier	Bertollini.

En	positiv	bieffekt	av	pandemien	er	hvordan	vi	
raskt	ble	vant	til	–	og	trygge	på	nettskyen	for	å	
kommunisere,	dele	informasjon	og	utveksle	ideer	
på	nye	måter.	

–	Fordi	vi	kan	jobbe	mer	fleksibelt	kan	vi	nå	
velge	arbeidsformen	vi	ønsker.	Teknologien	gir	
innsikt	og	muligheten	til	å	lage	smarte	analyser.	
Kunstig	intelligens	og	maskinlæring	hjelper	oss	

å	skape	smartere	forretningsmodeller	med	mer	
langt	effek	tive	prosesser.	Det	handler	ikke	om	at	
	maskiner	tar	bort	jobber,	men	at	mennesker	får	
fantastiske	nye	verktøy	som	kan	bidra	til	å	foran-
dre	verden	til	det	bedre,	påpeker	hun.	

Vi vil komme tettere på 
hverandre
Metaverset	trekkes	frem	som	et	eksempel	på	hvor	
vi	er	på	vei.	

–	Det	handler	om	å	føre	grupper	og	mennesker	
tettere	sammen.	Vi	vil	se	mange	eksempler	på	
hvordan	integrasjoner	mellom	programvare	og	
maskinvare	gjør	at	vi	opplever	at	vi	er	tettere	på	
hverandre	enn	vi	fysisk	er.	

Autodesk	er	opptatt	av	å	tilegne	seg	og	formidle	
kunnskap	om	hvordan	ny	teknologi	kan	innføres	
på	en	måte	som	blir	et	gode	for	mennesker.

–	Folk	antar	at	fremtiden	ligger	fem	til	ti	år	frem	i	
tid.	Sannheten	er	at	endringen	skjer	i	sanntid	og	vi	
lærer	oss	å	jobbe	på	nye	måter	i	fart.	Dermed	blir	

Vanessa Bertollini leder Autodesk 
sine tankeledere

endringen	også	positiv	fordi	det	skjer	i	form	av	en	
naturlig	utvikling	som	vi	er	i	stand	til	å	mestre.	

Ikke vær bekymret for 
det nye
For	å	lykkes	med	gode	endringer	handler	det	om	
oss	mennesker,	våre	prosesser	og	hvordan	vi	tar	i	
bruk	teknologi.	

–	Teknologien	kommer	til	å	bli	stadig	bedre,	og	
som	ingeniør	er	du	nå	nødt	til	å	lære	deg	å	ta	i	
bruk	nye	funksjoner	og	metoder,	sier	hun.

Dette	er	viktige	råd	i	et	arbeidsliv	der	kravene	til	
livslang	læring	er	høye.	Det	handler	om	å	utvikle	
egne	evner,	men	også	å	sette	utvikling	og	kompe-
tanseheving	i	system	på	arbeidsplassen.	

–	Jeg	vet	at	mange	bekymrer	seg	for	hvordan	
kunstig	intelligens	vil	påvirke	oss.	Vi	ønsker	å	
vise	hvordan	teknologien	skaper	en	langt	mer	
interessant	arbeidsdag	med	færre	kjedelige	og	
tidkrevende	oppgaver.	Ikke	minst	vil	intelligensen	
i	systemene	hjelpe	deg	ta	bedre	valg,	og	sikre	at	

- Mitt råd er å ikke 
frykte det som 
kommer, snarere å 
omfavne mulighetene
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du	er	oppdatert	på	prosesser,	oppgaver	og	frister.	
Mitt	råd	er	å	ikke	frykte	det	som	kommer,	snarere	
å	omfavne	mulighetene.	

Hjelper deg jobbe 
smartere
Vi	vil	se	mange	nye	forretningsmodeller	for	
bedrifter	som	tør	å	pløye	ny	mark,	og	spennende	
karriereveier	for	skyskaperne	som	tør	å	gå	i	front.	

–	Vi	ser	mange	bransjeglidninger.	Ulike	firma	
tar	på	seg	flere	oppgaver	som	de	ikke	tidligere	
har	løst.	Arkitekter	som	bygger	opp	avdelinger	
med	ingeniører,	og	motsatt,	og	rådgivningsfirma	
som	bygger	ut	med	nye	fagområder	på	tvers	av	
verdikjeder.	Mye	spennende	vil	skje	om	ansatte	
opplever	at	de	har	rom	til	å	utforske	nye	roller	og	
muligheter.	

Bertollini	beskriver	hvordan	Autodesk	går	fra	å	
være	et	selskap	som	selger	lisenser	til	program-
vare	til	å	bli	en	tilbyder	av	plattformer	i	skyen	der	
folk	kan	samhandle.	Plattformene	blir	midtpunktet	
i	alle	prosjekt	der	eksperter	på	tvers	av	disipliner	
og	fra	firma	fra	hele	verdikjeden	samhandler.	

–	Det	kommer	nye	fantastiske	funksjoner	i	disse	
plattformene	i	en	form	du	ikke	tidligere	har	sett	for	
deg,	sier	hun.

Ikke	minst	vil	plattformene	inneholde	innsikt	fra	
tidligere	prosjekter	som	gir	raskere	fremdrift	og	
færre	feil.	God	sporbarhet	fjerner	usikre	antagel-
ser	på	hva	som	gikk	galt,	fordi	fasiten	alltid	vil	
ligge	i	plattformen	med	kunstig	intelligens	som	
lager	analyser	av	stor	verdi.

For	å	lykkes	med	disse	plattformene	behøver	virk-
somheter	skyskapere;	de	som	går	i	front	og	utgjør	
ryggraden	i	hvordan	bedriften	vil	tjene	penger	i	
fremtiden.	Bertollini	mener	innovatørene	kjenne-
tegnes	av	smittende	entusiasme,	og	viljen	til	å	ta	
risiko	ved	å	prøve	ut	ting	og	metoder.	

–	Så	må	det	tenkes	på	hvordan	resten	av	virksom-
heten	skal	være	med	på	endringen.	En	kan	ikke	
investere	i	ny	teknologi	uten	å	ha	en	formening	
om	hvordan	den	innføres	i	organisasjonen.	Det	
må	skapes	entusiasme	for	det	som	kommer.	Det	
er	derfor	kjempeviktig	å	identifisere	de	som	tør	å	
ta	litt	risiko	og	gi	de	muligheten	til	å	øke	arbeids-
plassens	innovasjonsevne,	poengterer	hun.	

8 råd for god endring
John	P.	Kotter,	den	tidligere	professoren	
fra	Harvard	Business	School,	sin	sjekkliste	
på	åtte	punkter	på	hva	som	er	nødvendig	
i	omstillingsprosesser	er	verdensberømt.	
Modellen	er	en	trinnvis	prosess	på	hvordan	
få	en	gruppe	mennesker	med	på	endring,	
fra	før	de	forstår	at	noe	nytt	må	til,	og	frem	til	
prosjektet	er	i	ferd	med	å	bli	gjennomført.

1.	 Skap	en	forståelse	av	krise	og	hvorfor	
det	er	nødvendig	med	endring	

2.	 Sett	sammen	en	beslutningsdyktig	
arbeidsgruppe	som	sikrer	fremdrift	

3.	 Skap	en	strategisk	visjon	og	en	
konkret	handlingsplan	

4.	 Få	med	de	som	ønsker	at	endringen	
skal	skje	

5.	 Få	ting	gjort	ved	å	fjerne	hindringer	
6.	 Sørg	for	noen	kortsiktige	og	raske	

gevinster	
7.	 Sørg	for	god	fremdrift	gjennom	hele	

prosjektet	
8.	 Se	til	at	det	nye	erstatter	det	gamle		

–	befest	endringen

Dette er teknologi-
opportunistenes tid 

Det	sier	en	av	landets	ledende	techprofiler,	Silvija	
Seres.	Hun	er	blant	annet	foredragsholder	og	
CEO	i	læringsplattformen	LØRN,	som	gjennom	en	
rekke	ulike	digitale	formater	hjelper	bedrifter	med	
å	finne	og	utvikle	talenter.	

Med	bakgrunn	som	matematiker,	gründer	og	
investor	tolker	Seres	mekanismene	bak	de	store	
samfunnsmessige	og	teknologiske	endringene	vi	
opplever.	Hun	bruker	ofte	begrepet	«den	fjerde	
industrielle	revolusjon»	om	de	store	teknologiske	
endringene	i	samfunnet.	Begrepet	ble	først	kjent	

 – Vi står alle med begge bein godt plantet i den fjerde industrielle revolusjon.  
De som sitter i ro og ser an situasjonen nå, kommer til å bli akterutseilt. 

av	Klaus	Schwab	på	World	Economic	Forum	i	
2016,	og	beskriver	denne	nyeste	av	verdenshis-
toriens	fire	teknologiske	og	industrielle	endringer.	

Byggeindustrien helt  
i front 
Den	første	industrielle	revolusjon	kom	etter	intro-
duksjonen	av	dampkraft	i	1770,	den	andre	med	
elektrisitet	i	1870	og	den	tredje	med	IT	og	elek-
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tronikk	i	1970.	Nå	står	vi	midt	i	den	fjerde	revolu-
sjonen,	og	det	har	vi	gjort	i	et	tiår	allerede,	mener	
teknologiprofilen.	
	
–	Den	store	forskjellen	nå	er	at	endringene	skjer	
vanvittig	fort,	og	at	de	foregår	i	en	kontinuerlig	
fart.	Til	sammenligning	tok	det	over	150	år	fra	
Babbages	og	Lovelaces	første	regnemaskiner	
til	1970-tallets	kostnadseffektive	datamaskiner,	
illustrerer	hun.		
	
Tidligere	kunne	det	ta	hundre	år	før	teknologis-
ke	endringer	fikk	konsekvenser	for	samfunnet	
og	arb	eidsprosesser.	I	dag	skjer	teknologiske	
endringer	raskere	år	for	år.	Selv	sitter	de	fleste	av	
oss	med	mer	datamaskinkraft	i	lomma	enn	det	
NASA	hadde	sammenlagt	ved	månelandingen.	
	
–	Når	det	gjelder	byggeindustrien,	er	det	knapt	
noe	sted	der	innovasjonstakten	går	raskere.	
Grunnen	til	det	er	blant	annet	at	Norge	har	mye	
utfordrende	geografi	og	et	klima	som	varierer	vel-
dig.	Når	teknologien	utvikles	så	fort,	blir	det	desto	
viktigere	å	følge	med	i	timen	og	være	offensiv,	
legger	Seres	til.	
	

Offensive i møte med 
fremskrittene 
–	Det	skjer	så	mange	teknologiske	kvantesprang	
på	én	gang,	som	automasjon,	roboter,	kuns-
tig	intelligens,	sensorer,	droner,	energiteknikk,	
3D-printere,	nanoteknologi,	syntetisk	biologi	
og	blockchain.	Vi	har	aldri	sett	teknologi	vokse	
frem	på	samme	måte.	Det	virkelig	spennende	er	
hvordan	disse	kan	kombineres	og	skape	helt	nye	
markeder,	kommenterer	hun.	
	
Så	hvordan	lykkes	man	i	en	tid	der	endringer	og	
fremskritt	skjer	nærmest	over	natten?		
	
–	Innovasjonskraften	skaper	samfunnsendringer	vi	
ikke	helt	klarer	å	holde	følge	med.	Men	det	hand-
ler	om	å	klare	å	omstille	seg	fra	å	være	defensiv	til	
offensiv	i	møte	med	teknologien	og	innovasjonene	
som	endrer	vårt	industrielle	landskap,	sier	Seres.	
	
De	som	klarer	det,	vil	kunne	oppnå	store	fordeler.	
De	som	derimot	lener	seg	tilbake	og	venter	på	
at	samfunnet,	kulturen	og	arbeidsmetodene	skal	
returnere	til	slik	det	var	før	koronapandemien,	
kommer	til	å	stå	på	stedet	hvil.	
	
–	Vi	har	gjort	alt	for	mange	omstillinger	de	siste	
to	årene	til	å	returnere	til	slik	det	var.	Metodikker	
som	vanligvis	tar	tiår	å	etablere,	har	satt	seg	på	
rekordtid.	Det	er	derfor	jeg	sier;	dette	er	teknolo-
giopportunistenes	tid.	Grip	den,	avslutter	Seres.
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– Innovasjonskraften 
skaper samfunns-
endringer vi ikke 
helt klarer å holde 
følge med. Men det 
handler om å klare 
å omstille seg fra 
å være defensiv 
til offensiv i møte 
med teknologien 
og innovasjonene 
som endrer vårt 
industrielle landskap

Plattformer for å skape, 
produsere og bygge

Siloene må vekk om vi skal skape de virkelige gode 
arbeidsformene, mener Halvor Jensen i NTI.

Halvor	Jensen	har	stor	lidenskap	for	det	digitale.	
Som	leder	i	NTI	i	Norge	har	han	stått	på	barri-
kadene	for	ny	teknologi	i	flere	tiår,	og	har	med	
entusiasme	sett	hvordan	teknologi	har	endret	
arbeidsdagen	for	de	som	skaper,	designer	og	
produserer.	

Ny	programvare	har	styrket	konkurransekraften	
her	hjemme,	og	fagmiljø	verden	over	ser	til	Norge	
for	å	lære	seg	digitale	arbeidsprosesser.

–	Vi	har	hentet	hjem	industriproduksjon	fra	lav-
kostland,	vi	har	verdens	mest	innovative	energi-
sektor,	og	vi	har	flyttet	grenser	ved	å	være	flinke	

til	å	ta	i	bruk	digitale	bygningsmodeller.	Dette	gjør	
oss	godt	skodd	til	å	lykkes	med	omveltningene	
som	kommer	nå	i	neste	fase,	sier	Jensen.	

De beste er flinkest 
til å tilegne seg ny 
kunnskap
Han	fremhever	endringsviljen	og	-dyktigheten	
blant	norske	digitale	fageksperter	som	et	godt	
tegn	i	en	fremtid	der	normen	er	kontinuerlige	
digitale	omveltninger.	
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–	Vinnerne	er	best	på	å	tilegne	seg	ny	kunnskap	
og	evner	å	stadig	finne	smartere	arbeidsformer.	
Skyskapere	er	kjennetegnet	på	de	arbeidstakerne	
som	vil	være	mest	etterspurt	i	industrien	og	for	å	
skape	smartere	verdikjeder	i	bygg	og	anlegg.	

Han	nevner	flere	eksempler	på	hvordan	norske	pro	-
sjekter	har	vekket	internasjonal	oppmerksomhet.

–	Særlig	innen	bygg	og	infrastruktur	har	vi	fått	til	
mange	avanserte	konstruksjoner	fordi	BIM	har	
gjort	det	mulig	å	ta	arkitektur,	form	og	kompleksi-
tet	i	byggene	til	nye	nivå,	sier	Jensen.

Skaper nye og uante 
karrieremuligheter
En	av	de	viktigste	årsakene	til	innovasjon	er	at	
mennesker	jobber	sammen	på	nye	måter.	Det	vel-
kjente	begrepet	«riv	siloene»	har	blitt	mer	hånd-
gripelig	når	en	ser	hvordan	arbeidet	går	raskere,	
med	færre	feil	og	større	trygghet	enn	noensinne.	
For	Jensen	handler	mye	om	ordet	«flyt».

–	For	å	få	til	de	virkelig	store	endringene	må	den	
digitale	modellen,	eller	helst	den	digitale	tvillingen,	
følge	prosessen	fra	arkitekt	til	bygget	er	overlatt	
til	eiendomsforvalter.	Dataene	må	kunne	flyte	fritt	
mellom	alle	aktører	som	bidrar	til	at	bygget	eller	
industriprosessen	forbedres,	i	planleggingen	og	i	
senere	drift	og	produksjon,	sier	Jensen	og	legger	
til	at	det	er	viljen	og	holdningene	til	menneskene	
som	er	avgjørende.		

–	Dessverre	ser	vi	litt	for	mange	tilfeller	av	at	
dataflyten	feiler	mellom	aktørene	i	en	verdikjede.	
Den	digitale	modellen,	økonomistyringen,	planleg-
gingen,	innkjøp,	logistikk	og	andre	støttesystemer	
må	snakke	sammen,	og	kobles	på	oppgavene	
som	utføres.	Klarer	vi	det	vil	norske	skyskapere	få	
karrieremuligheter	de	tidligere	ikke	hadde	sett	for	
seg,	lover	Jensen.

Skyer og plattformer
Nettskyen	har	blitt	en	naturlig	del	av	hvordan	vi	
løser	våre	arbeidsoppgaver	i	dag.	Hvor	program-

varen	ligger	er	irrelevant	for	arbeidstaker,	så	lenge	
den	er	enkelt	tilgjengelig	uansett	tid	og	sted.

–	De	skybaserte	produktene	og	plattformene	gir	
oss	mer	fascinerende	og	verdiskapende	arbeids-
prosesser.	Vår	viktigste	partner	Autodesk	snakker	
ikke	lenger	om	produkter,	de	bruker	begrepet	
plattformer.	
	
Jensen	sier	han	aldri	har	vært	så	sikker	på	noe	i	
karrieren	som	at	plattformer	er	fremtiden.

–	Tilgang	til	data	og	informasjon	er	nøkkelen	til	
suksess,	og	det	er	her	slaget	kommer	til	å	stå.	De	
beste	arbeidsgruppene	klarer	å	ha	høy	kvalitet	
på	data,	og	utveksle	data	i	større	grad	enn	det	å	
levere	fine	modeller.	Naturligvis	vil	modeller	og	
illustrasjoner	være	viktige,	men	uten	informasjon	
har	en	ingenting	å	levere.	De	viktigste	nøttene	å	
knekke	er	samhandling	og	dataflyt,	sier	Jensen	og	
legger	til:

Halvor Jensen, administrerende 
direktør, NTI Norge

– Vi må legge 
opp til smartere 
materialbruk, redusere 
avfallsmengdene, 
og sikre at energien 
brukes langt mer 
effektivt enn i dag

–	En	skyskaper	må	spille	på	lag	med	de	som	har	
domenekunnskap	på	sitt	område,	for	å	sammen	
skape	de	virkelig	gode	og	bærekraftige	prosessene.	
Uten	den	gode	prosessen	og	samhandlingen	så	
vil	teknologien	tape,	sier	han.

Vi må våge å slippe  
til andre
Skapertrang	og	nysgjerrighet	er	viktige	egenska-
per	for	en	skyskaper.	I	tillegg	må	hen	være	villig	til	
å	slippe	andre	inn	på	eget	område.

–	Vi	må	i	enda	større	grad	være	åpne	for	å	bli	kon-
struktivt	utfordret	av	andre	selskaper,	disipliner	
og	eksperter.	Vi	trenger	åpenhet	og	bedre	dialog	
gjennom	hele	verdikjeden,	i	bygg	og	i	industrien.	
Dessuten	må	det	i	større	grad	standardiseres	på	
hvilke	plattformer	som	brukes.	

–	Det	er	ikke	uvanlig	å	se	det	samme	firmaet	bytte	
samhandlingssystem	fra	prosjekt	til	prosjekt.	
Nøkkelen	er	å	finne	riktig	plattform	og	bli	knallgod	
på	den.	De	riktige	plattformene	er	enkle	å	ta	i	bruk	
for	de	andre	partene	og	firmaene	som	skal	inn	og	
jobbe	sammen	i	prosjektet.	

Han	viser	til	Skanska	som	har	benyttet	samme	
plattform	i	ti	år	og	dermed	har	kunnet	forbedre	
sine	prosesser	og	gjort	seg	mange	nyttige	erfarin-
ger	fra	data	fra	over	700	000	registrerte	saker.

Kunstig intelligens 
gir spennende 
innovasjoner
Jensen	mener	vi	vil	se	at	nye	løsninger	drives	frem	
av	dataingeniører	fremfor	bygnings-	og	maskin-
ingeniører.	
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Jensens fire kjennetegn 
på en skyskaper
I	den	store	endringen	som	nå	treffer	nærings	-	
livet	mener	Jensen	at	innovatørene	vil	være:

•	 Nysgjerrige	og	åpne	for	det	som	er	
nytt.	De	aksepterer	ikke	status	quo,	og	
er	villige	til	å	endre	egne	arbeidsformer	
ved	behov

•	 Til	enhver	tid	søkende	etter	nye	svar,	
og	leter	aktivt	etter	løsninger	for	
å	utføre	oppgaver	mer	effektivt	og	
enklere	(slik	at	han	eller	hun	får	en	
bedre	balanse	mellom	jobb	og	fritid)

•	 Engasjerte	og	åpne	for	at	fasitsvarene	
hele	tiden	vil	endre	seg

•	 Offensive	nerder	som	er	like	nysgjerrig	
på	faglig	som	digital	utvikling

–	Bygnings-	og	maskiningeniøren	vil	være	minst	
like	viktige	for	å	finne	de	gode	tekniske	løsninge-
ne,	men	det	vil	være	dataingeniørene	som	sitter	
med	forutsetningene	til	å	fatte	beslutninger.	Det	er	
også	åpenbart	at	kunstig	intelligens	i	stor	grad	vil	
hjelpe	oss	til	å	ta	beslutningene.		

Et	godt	eksempel	er	det	norske	teknologiselska-
pet	Spacemaker	som	ble	kjøpt	av	Autodesk.	

–	Med	deres	teknologi	kan	en	legge	inn	mange	
ulike	parametere	som	støy,	vind,	sol,	varme,	og	
hvilken	type	mennesker	det	bygges	for.	Med	flere	
valgmuligheter	vil	teknologien	lede	oss	frem	til	
riktig	valg,	sier	Jensen	som	poengterer	at	det	er	
mennesket	som	fortsatt	skal	ta	beslutningene.		

Arkitekten	og	ingeniøren	blir	ikke	borte,	men	nye	
roller	vil	dukke	opp.	Fagfolk	får	like	mye	å	gjøre	
som	i	dag,	men	får	brukt	fagkunnskapen	til	mer	
verdiøkende	oppgaver.	

–	Den	kunstige	intelligensen	skal	ikke	ta	bort	
kunstnerisk	frihet	fra	arkitekten,	men	heller	løse	
oppgaver	som	frigjør	tid	slik	at	arkitekten	får	enda	
bedre	tid	til	å	være	kreativ	og	skapende.	

Bærekraftige formål
Like	viktig	er	det	å	integrere	bærekraft	i	kjernen	
av	systemet,	designet	og	modellen.

–	Vi	må	legge	opp	til	smartere	materialbruk,	redu-
sere	avfallsmengdene,	og	sikre	at	energien	brukes	
langt	mer	effektivt	enn	i	dag,	sier	Jensen.

Jensen	har	selv	vært	en	stor	forkjemper	for	
avfallsfrie	byggeplasser	som	er	kanskje	en	av	de	
viktigste	virkemidlene	som	finnes	for	å	begrense	
byggenæringens	karbonfotavtrykk.	

–	Nye	generasjoner	må	få	lov	til	å	sette	sitt	preg	
på	arbeidslivet.	De	kommer	inn	med	nye	holdnin-
ger,	er	i	større	grad	drevet	av	behovet	for	tydelige	
formål,	og	ønsker	at	deres	idealisme	skal	kunne	
kombineres	med	det	kommersielle.
	
–	De	ferske	i	arbeidslivet	forventer	å	jobbe	i	en	
mer	inkluderende	form.	Arbeidsgivere	kan	enten	
møte	disse	forventningene	eller	sakte,	men	sikkert	
se	sin	konkurransekraft	forvitre.	Det	digitale	
forfallet	kommer	raskere	enn	du	tror,	avslutter	
NTI-lederen.

Det	sier	Eric	DesRoche,	senior	manager	for	AEC	
Design	hos	Autodesk	i	USA.	Han	fremhever	at	
farten	på	den	digitale	endringen	kommer	til	å	
fortsette	med	full	styrke	fremover,	og	blir	ikke	
overrasket	om	alle	i	byggenæringen	og	i	industri-
en	jobber	sammen	i	skyen	innen	fem	år.	

Når	DesRoche	titter	inn	i	krystallkula	for	sin	næ-
ring	som	er	primært	verdikjeden	for	bygg	ser	han	
imidlertid	en	større	utfordring,	og	det	er	talent-
gapet,	spesielt	innen	software-	og	ingeniørfagene.	

–	Det	er	masse	kompetanse	der	ute	i	bransjen,	
men	den	eldes.	Vi	er	nødt	til	å	snu	den	trenden	
som	handler	om	at	unge	folk	heller	velger	IT	og	
teknologibransjene	fremfor	konstruksjon,	kom-
menterer	DesRoche.	

– Pandemien sørget for kvantesprang i den teknologiske utviklingen i 
produksjonsindustrien og i byggenæringen. Det som sinker utviklingen er 
underskuddet på de klokeste hodene. 

Store endringer  
fremfor oss 
Samtidig	som	det	er	stor	etterspørsel	etter	unge	
og	innovative	teknologihoder,	går	byggebransjen	
en	svært	interessant	tid	i	møte.	

–	Løfter	vi	blikket	og	ser	på	morgendagens	utfor-
dringer	og	makrotrender,	skjer	det	så	mye	spen-
nende	som	vil	bidra	til	at	yngre	krefter	trekkes	mot	
bransjen,	sier	DesRoche.	

Rapporter	viser	at	hvis	befolkningsveksten	i	
verden	fortsetter	i	samme	fart	som	i	dag,	står	vi	
foran	store	endringer	innen	urbanisering.	Innen	
2050	vil	2,5	milliarder	flere	mennesker	bo	i	byer.	

Har et skrikende behov 
for unge, innovative 
teknologihoder 

https://www.un.org/en/desa/around-25-billion-more-people-will-be-living-cities-2050-projects-new-un-report
https://www.un.org/en/desa/around-25-billion-more-people-will-be-living-cities-2050-projects-new-un-report


For	å	ta	et	eksempel	så	viser	anslag	at	langt	over	
400	millioner	flere	mennesker	kommer	til	å	bo	i	
urbane	strøk	i	India	innen	2050.
	
–	Tenk	bare	hva	dette	vil	ha	å	si	for	infrastruktur	
som	vann,	mat,	energi,	logistikk	og	hvordan	men-
nesker	skal	forflytte	seg.	Oppi	dette	skal	vi	tenke	
bærekraft,	utslipp	og	så	videre.	Det	er	klart	at	
disse	makrotrendene	vil	forme	hvordan	vi	jobber	
fremover,	fortsetter	DesRoche.	
	

Må tiltrekke seg unge 
talenter 
For	at	byggenæringen	lykkes	gjennom	disse	store	
endringene	er	nøkkelordene	samhandling,	folk	
som	går	foran,	og	moderne	teknologi.	

10 vanlige feil med 
skystrategier
Analytikerne	i	Gartner	Group	sier	at	disse	ti	
feilene	fortsetter	å	gjenta	seg	når	virksomheter	
skal	implementere	sine	skystrategier.

1.	 De	antar	at	strategien	er	kun	for	
teknologien	og	glemmer	å	inkludere	
forretningssiden

2.	 De	har	ikke	en	strategi	for	å	hente	tilbake	
tjenester	fra	skyen	ved	behov

3.	 De	planlegger	utrullingen	av	nye	tjenester	i	
skyen	før	skystrategien	er	på	plass

4.	 De	antar	at	det	er	for	sent	å	utvikle	en	
skystrategi

5.	 Forutsetter	at	en	skystrategi	er	ens
betydende	med	at	«vi	flytter	alt	til	skyen»

6.	 Blander	sammen	skystrategien	med	
strategien	for	selskapets	datasentre

7.	 Antar	at	et	mandat	fra	toppledelsen	er	det	
samme	som	en	strategi

8.	 Lager	ikke	en	strategi	som	tar	høyde	for	
smart	bruk	av	mange	leverandører	over	tid

9.	 Tjenesteutsetter	utformingen	av	
skystrategien

10.	At	«alt	skal	i	skyen»	er	hele	skystrategien

Kilde: Gartner Highlights 10 Common Cloud Strategy Mistakes

–	Firmaer	gjør	lurt	i	å	investere	i	moderne	teknolo-
gi	nå.	Jeg	mener	det	er	et	viktig	grep	for	å	tiltrekke	
seg	unge	talenter,	analyserer	han.	

Klarer	man	først	å	få	de	skarpe	hodene	inn	døra,	
skal	det	ikke	stå	på	oppdragsmengden,	skal	vi	tro	
DesRoche.	

–	En	god	del	av	infrastrukturen	vår	var	fremtids-
rettet	den	gangen	den	ble	til.	Den	har	gjort	jobben	
sin,	men	det	er	på	høy	tid	å	modernisere	den,	
gjøre	den	mer	energieffektiv	og	rustet	for	befolk-
ningsveksten.	Vi	kan	ikke	bare	bygge	nytt,	det	er	
like	viktig	å	ta	hånd	om	det	vi	har.	Det	trenger	vi	
den	oppvoksende	generasjonen	til,	avslutter	han.	

Eric DesRoche, senior manager for 
AEC Design hos Autodesk i USA

– Løfter vi blikket og 
ser på morgendagens 
utfordringer og 
makrotrender, skjer 
det så mye spennende 
som vil bidra til at 
yngre krefter trekkes 
mot bransjen
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https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-11-21-gartner-highlights-ten-common-cloud-strategy-mistakes
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For de innovasjons-
villige er industriens 
fremtid i skyen

Stephen	Hooper	har	jobbet	i	Autodesk	i	20	år,	og	
er	i	dag	ansvarlig	for	selskapets	design-	og	pro-
duksjonsverktøy.	Den	britiske	teknologitungvek-
teren	har	tydelige	tanker	om	hvilke	fordeler	skyen	
har	å	by	på,	og	om	hvilke	endringer	byggebran-
sjen	og	produksjonsindustrien	står	overfor.

–	Den	første	og	mest	åpenbare	fordelen	med	sky-
en,	er	samarbeid.	Både	i	form	av	daglig	arbeidsflyt	
mellom	kollegaer,	kunder	og	samarbeidspartnere,	
men	også	med	tanke	på	hybride	arbeidsformer,	
innleder	Hooper.

I	tillegg	til	samarbeid,	får	vi	store	gevinster	ved	å	
være	sammenkoblet,	på	tvers	av	geografiske	loka-
sjoner	og	digitale	enheter.	Dette	er	likevel	bare	en	

I skyen vil det bygges, samarbeides og skapes på nye og langt raskere 
måter, mener Stephen Hooper i Autodesk som lister opp fem tydelige 
fordeler med plattformer i skyen.

start	når	det	gjelder	skyens	fordeler,	poengterer	
Hooper:

–	Den	neste	viktige	fordelen,	som	i	tillegg	bærer	
med	seg	store	avkastningsmuligheter,	er	nemlig	
den	skybaserte	databehandlingen.

Data sentralisert i skyen 
gir én kilde til sannhet
Med	den	nye	desentraliserte	måten	å	jobbe	på,	
sitter	noen	på	hjemmekontor	og	noen	på	kontoret,	
og	samarbeidspartnere	befinner	seg	helt	andre	
steder	igjen.	Her	deles	informasjon	gjerne	via	
filer	eller	blir	lagret	på	ulike	nettverksservere,	og	

Industri 5.0 gir større verdi 
for mennesker
Et	innlegg	i	anerkjente	Forbes	Magazine	
peker	på	at	vi	knapt	er	i	gang	med	industri	
4.0	før	den	neste	trenden	velter	innover	oss.	
Der	versjon	fire	fokuserte	på	ny	teknologi	
som	automatisering,	roboter,	tingenes	
internett	og	kunstig	intelligens,	er	industri	5.0,	
i	følge	EU,	en	visjon	som	strekker	seg	forbi	
effektivisering	og	økt	produktivitet.	Denne	neste	
generasjonen	handler	om	å	skape	større	verdi	
for	samfunnet	og	har	som	mål	å	putte	velferd	
over	verdiskaping.	Dette	gjøres	ved	å	sette	inn	
mennesket	i	midten	av	produksjonsprosessen	
og	ved	å	bruke	nye	teknologier.	Selv	om	fokus	
på	bærekraftig	drift	og	-prosesser	ikke	er	noe	
nytt,	representerer	Industri	5.0	et	markant	
skifte	fordi	målet	er	først	å	skape	bra	resultater	
for	miljø	og	mennesker,	og	at	det	igjen	vil	ha	
en	direkte	innvirkning	på	lønnsomhet.	Forbes	
uttaler	at	en	aldri	før	har	sett	en	så	konsentrert	
innsats	for	å	endre	grunnprinsippene	i	en	
næring	som	industrien.		

What Is Industry 5.0 And How It Will Radically Change Your 
Business Strategy? (forbes.com)
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https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2022/05/24/what-is-industry-50-and-how-it-will-radically-change-your-business-strategy/?sh=7eccc22820bd
https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2022/05/24/what-is-industry-50-and-how-it-will-radically-change-your-business-strategy/?sh=7eccc22820bd
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– Den første og mest 
åpenbare fordelen med 
skyen, er samarbeid. Både 
i form av daglig arbeidsflyt 
mellom kollegaer, kunder og 
samarbeidspartnere, men 
også med tanke på hybride 
arbeidsformer

med	ulike	applikasjoner	i	bruk,	blir	informasjonen	
arkivert	i	ulike	filformater	og	lagret	på	ulike	loka-
sjoner.	Endringer	som	da	blir	gjort	ett	sted,	blir	
ikke	automatisk	oppdatert	og	synlig	et	annet	sted.

–	Når	data	derimot	er	lagret	og	sentralisert	i	sky-
en,	har	hele	organisasjonen	til	enhver	tid	tilgang	
til	den	samme,	oppdaterte	dataen,	uavhengig	av	
hvilket	system,	program	eller	applikasjon	end-
ringen	ble	gjort	i,	sier	Hooper.

På	denne	måten	kan	fageksperter	på	tvers	av	
virksomheten,	lokasjon	og	system,	samarbeide	
digitalt.	Dette	gjelder	ikke	minst	i	samarbeid	med	
kunder.

Forbedret 
datakapasitet – 
tilgjengelig for alle
Den	tredje	fordelen	oppstår	ved	å	flytte	data-
tjenestene	fra	enheter	til	sky.

–	Ved	å	flytte	databehandlingstjenestene	inn	i	sky-
en	får	du	større	datakapasitet	fra	alle	enheter.	

I	fremtiden	vil	vi	få	tilgang	til	mer	og	mer	kraftfull	
databehandling	som	vil	være	tilgjengelig	for	alle,	
ikke	bare	for	dagens	store	underleverandører	av	
tekniske	komponenter.

–	At	denne	mengden	datakapasitet	i	større	grad	
vil	bli	gjort	tilgjengelig	er	skyens	fjerde	fordel.

Med	alle	datatjenester	og	sentraliserte	data	på	
plass	i	skyen,	vil	fordel	nummer	fem	gjøre	seg	
gjeldende.

–	Nå	er	tiden	inne	for	å	ta	i	bruk	teknologi	som	
maskinlæring	og	AI	for	å	automatisere	prosesser.	
Etter	min	mening	er	dette	den	ultimate	fordelen,	
sier	Hooper.

70 prosent av 
maskiningeniørens tid 
kan brukes bedre
For	maskiningeniører,	tror	Hooper	at	fremtidige	
prosesser	vil	innebære	automatisering	av	mek-
aniske	verktøy	og	automatiserte	prosesser	for	
produksjon	av	tekniske	tegninger.	

–	Den	som	i	dag	designer	en	komponent,	må	også	
produsere	tekniske	tegninger	og	instruksjoner	til	
CNC-maskiner.	Verdien	ligger	her	i	3D-modellen.	
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Arbeidet	som	gjøres	med	å	produsere	dokumen-
tasjon	og	CNC-instruksjoner,	er	derimot	prosesser	
som	ikke	tilfører	verdi.	Her	kommer	maskinlæring	
virkelig	til	sin	rett,	forklarer	han.	

I	et	gjennomsnittlig	prosjekt	for	en	maskiningeniør	
går	20	til	30	prosent	av	tiden	med	til	å	produsere	
designet,	mens	hele	70	prosent	av	tiden	brukes	på	
å	dokumentere	prosjektet	og	lage	produksjons-
instruksjoner.	Med	datatjenestene	og	all	dataen	i	
skyen,	tror	Autodesk	at	denne	siste	og	store	biten	
av	arbeidet	kan	automatiseres.	

–	Det	ultimate	målet	er	å	skape	en	3D-modell,	
og	bare	sekunder	etter	kunne	se	at	både	teknis-
ke	tegninger	og	produksjonsinstruksjoner	for	
maskinverktøyene	dine	automatisk	blir	produsert	
for	deg.	

Nås	dette	målet,	vil	potensielt	70	prosent	av	
maskiningeniørens	arbeidstimer	brukes	til	mer	
verdiskapende,	strategiske	formål.	

–	Det	sier	litt	om	hvilken	effekt	automatisering	kan	
oppnå,	poengterer	Hooper.

Produksjonsindustrien 
i endring
Skyen	gir	også	positive	ringvirkninger	for	hele	
bransjer	og	industrier.	I	produksjonsindustrien	
kommer	vi	for	eksempel	til	å	se	endringer	som	
vil	lede	til	positiv	påvirkning	på	miljøet,	mener	
Hooper.

–	For	det	første	vil	vi	se	mindre	volumproduk-
sjon	og	mer	småskala	produksjon,	som	betyr	
at	forsyningskjeder	kan	bli	mer	distribuerte	og	
produksjonen	kan	gjøres	lokalt.	Det	har	åpenbart	
positiv	innvirkning	på	miljøet,	sier	han,	og	forkla-
rer	videre:

–	Størstedelen	av	et	produkts	CO2-fotavtrykk	
kommer	faktisk	fra	transport	av	materialene	og	
selve	produktet,	ikke	fra	produksjonsprosessen.

Med	mer	småskala-	og	lokal	produksjon,	ska-
pes	det	også	flere	arbeidsplasser.	Samtidig	tror	
Hooper	at	vi	vil	komme	til	å	se	mangel	på	nødven-
dig	kompetanse.	

–	Løsningen	ligger	i	å	tiltrekke	flere	mennesker	til	
industrien,	med	nyere	former	for	teknologi.	

Menneskene	må	gjøre	de	kreative	og	innova-
tive	delene	av	arbeidet,	som	er	vanskeligere	å	
gjenskape	ved	hjelp	av	maskiner,	mener	Hooper.	
Dette	kan	være	å	skape	nye	design,	å	effektivisere	
prosesser	og	å	forbedre	samarbeidsformer.

Videre	tror	han	at	vi	kommer	til	å	se	enda	større	
fokus	på	både	produktinnovasjon	og	prosess-
innovasjon.	I	tillegg	vil	det	legges	stadig	større	
krefter	på	infrastruktur,	herunder	sikkerhet	i	skyen.	
Hooper	tror	også	at	det	vil	bli	mye	større	behov	
for	dataanalytikere	også	i	byggebransjen	og	
industrien.

–	I	morgendagens	produksjonsindustri	fokuserer	
menneskene	på	arbeid	som	faktisk	tilfører	verdi	til	
virksomheten.	

Skyskapere står  
ikke stille
Personene	som	i	høyest	grad	vil	lykkes	i	dette	
jobbmarkedet,	og	som	vil	skape	store	verdier	for	
virksomhetene	de	jobber	for,	er	de	som	gjerne	
omtales	som	visjonærer,	mener	Hooper.

–	Disse	personene	er	ikke	redde	for	å	bevege	seg	
raskt	og	for	å	gjøre	feil	–	for	vi	trenger	å	erfare	å	
gjøre	feil.	Disse	menneskene	ser	fremover,	utover	
og	forbi,	er	nysgjerrige	og	stadig	på	søken	etter	
ny	kunnskap.

De	som	går	i	front	i	denne	fremtiden,	tror	på	
livslang	utdanning	og	læring.	Ikke	minst	tror	de	på	
endring,	mener	Hooper.

–	Om	du	ikke	evner	å	omfavne	endring,	vil	verden	
fortsette	å	bevege	seg	rundt	deg	–	og	du	vil	stå	
tapende	igjen.
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BIM-løsninger	(Building	Information	Modeling)	
har	i	stor	grad	eliminert	siloene	mellom	arkitekt,	
rådgiver	og	entreprenør	i	dagens	arbeidsflyt	for	
større	byggeprosjekter.	Men	siloer	eksisterer	
fortsatt,	og	gjør	at	verdifull	innsikt	går	tapt	i	det	
nøklene	til	et	nytt	bygg	overleveres	til	byggeier.	

Fem grunner til at du 
bør kombinere BIM og 
digitale tvillinger 
Med Autodesk Tandem kan 
byggeieren endelig få verdi ut av 
investeringene som er gjort med å 
ta frem digitale bygningsmodeller – 
etter at bygget er overlevert. 

–	Dessverre	er	handover	til	byggeier	og	til	drift	
fortsatt	ofte	en	egen	silo.	Jeg	har	sett	mange	eks-
empler	på	at	det	å	overlevere	digital	informasjon	
fra	BIM	til	drift	ofte	ikke	er	særlig	vellykket,	sier	
Halvor	Jensen,	administrerende	direktør	i	NTI	AS.	

Jensen	er	derfor	svært	entusiastisk	når	han	fortel-
ler	om	nye	Autodesk	Tandem.	

–	Det	er	den	manglende	puslespillbiten	som	gjør	
at	du	kan	starte	digitalt	og	forbli	digital	gjennom	
hele	livssyklusen	til	bygningen:	fra	design	til	byg-
ging,	overlevering	og	drift.

Med	Autodesk	Tandem	får	du	en	digital	tvilling	som	
er	et	dynamisk,	digitalt	speilbilde	av	den	fysiske	
bygningen,	samtidig	som	den	digitale	tvillingen	
samler	data	og	gjør	fragmenterte	data	om	til	inn-
sikt.	I	dag	kan	90	prosent	av	verdien	i	modellen	gå	
til	spille	og	aldri	bli	utnyttet.	Med	Autodesk	Tandem	
kan	byggeieren	få	verdi	ut	av	den	store	investerin-
gen	som	allerede	er	gjort	med	å	ta	frem	modellen.	

–	Denne	måten	å	jobbe	på	vil	skape	helt	nye	
forretningsmuligheter	for	de	som	jobber	innenfor	
arkitektur,	byggeteknikk	eller	bygg	og	anlegg,	sier	
Jensen.	

Digitale tvillinger blir 
bedre med BIM 
En	digital	tvilling	kan	være	langt	mer	enn	en	
enkel	3D-representasjon	av	et	bygg.	Ved	å	trekke	
BIM-data	inn	i	den	digitale	tvillingen,	kan	den	
representere	bygget	og	alle	ulike	aspekter	ved	det	
på	en	bedre	og	mer	nøyaktig	måte.	

Autodesk	Tandem	gjør	at	du	slipper	å	håndtere	
individuelle	filer	og	dokumenter.	Gjennom	å	samle	
BIM-data	på	ett	sted	og	visualisere	og	tilrette-
legge	dataene	på	en	brukervennlig	måte,	kan	
Autodesk	Tandem	gi	bedre	innsikt	helt	fra	bygget	

Skaper tosifret vekst 
ved å gjøre om på sine 
driftsmodeller
EPWC	undersøkelsen	Digital	
Transformation	Survey	2022	skaffet	
innsikt	fra	over	700	selskaper	og	avdekker	
at	industrien	investerer	nå	over	1,1	
trillion	amerikanske	dollar	i	løsninger	
som	skaper	digital	endring.	De	som	er	
dyktigst,	de	digitale	mestrene,	er	i	ferd	
med	å	implementere	en	full	suite	av	
nye	løsninger	som	tar	ned	kostnader	
og	øker	fleksibiliteten	og	robustheten	
i	produksjonsprosesser.	Resultatet	er	
tosifret	vekst	hvert	år.	Samtidig	avdekker	
undersøkelsen	at	endringen	går	sakte,	der	
to	tredjedeler	av	selskapene	fortsatt	er	i	
startgropen.	Viktige	funn	er	at	de	største	
avkastningene	kommer	når	investeringene	
er	betydelige,	og	de	mest	utbredte	
prosjektene	spinner	rundt	kvalitetsanalyser,	
vedlikeholdsløsninger,	og	automatiserte	
målinger	av	KPIer.	De	teknologiene	som	
gir	raskest	avkastning	er	droner	og	bruk	av	
5G-applikasjoner.
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er	under	planlegging	til	etter	at	det	er	satt	i	drift.		

Når	bygget	er	ferdig	konstruert,	vil	den	digitale	
tvillingen	overleveres	til	de	som	skal	drifte	bygnin-
gen.	Data	fra	ulike	deler	av	bygget	kan	så	mates	
inn	i	den	digitale	tvillingen,	for	eksempel	data	fra	
datamaskiner,	sensorer	og	smarte	løsninger	for	
overvåking	av	installasjoner.		

–	Selv	om	kunnskapen	om	bygget	ditt	finnes	
digitalt,	er	dette	data	som	i	altfor	liten	grad	blir	
utnyttet	i	dag,	sier	Jensen.	

Nye forretnings-
muligheter og varige 
partnerskap med 
kundene 
En	digital	tvilling	må	vedlikeholdes	etter	at	den	
er	overlevert	til	byggeieren.	Utstyr	i	bygningen	
kan	oppgraderes	eller	byttes	ut,	og	det	hender	
selvfølgelig	også	at	nye	systemer	blir	installert.	
For	virksomheter	som	jobber	innenfor	arkitektur,	
byggeteknikk	eller	bygg	og	anlegg	kan	det	å	hol-
de	den	digitale	tvillingen	oppdatert	til	enhver	tid	
for	kunden,	være	et	nytt	forretningsområde	som	
skaper	verdi	for	flere	parter.		

–	Kunder	kan	til	og	med	helt	fra	før	bygget	er	
tegnet	definere	hvilke	data	de	ønsker	å	ende	opp	
med	til	slutt,	og	så	kan	Autodesk	Tandem	brukes	
underveis	i	prosjektet	frem	til	bygget	står	der	og	
leverer	nyttig	innsikt	servert	gjennom	en	bruker-
vennlig	digital	tvilling,	sier	Jensen.	

Her	er	fem	grunner	til	hvorfor	virksomheter	som	
jobber	innenfor	arkitektur,	byggeteknikk	eller	bygg	
og	anlegg	bør	ta	i	bruk	digital	tvilling-teknologi:

1.	 Bli mer konkurransedyktig.	Det	er	lettere	
å	vinne	nye	kunder	hvis	du	kan	vise	at	du	
har	kompetanse	innenfor	digital	tvilling-
teknologi.

2.	 Tilby digitale tvillinger som en betalt 
tjeneste.	Vis	at	du	kan	levere	større	verdi	til	
kunden	ved	å	levere	digitale	tvillinger	som	
en	separat	spesialtjeneste.

3.	 Bygg varige partnerskap med kundene 
dine.	Digitale	tvillinger	viser	sammenhenger	
mellom	data	og	bygningen	som	går	
lenger	enn	selve	prosjektleveransen.	
Dette	kan	øke	tilliten	og	skape	varige	
forretningspartnerskap	med	bygningseiere	
og	de	som	drifter	bygningene.

4.	 Overlever mer enn bare et sett med 
nøkler.	Tradisjonelt	mister	du	verdifull	
innsikt	i	det	du	overleverer	et	bygg.	Med	
Tandem	får	du	ikke	bare	alle	dataene	dine	
på	ett	sted,	men	allerede	ved	overlevering	
får	eiere	og	de	som	drifter	bygningen	alle	
prosjektdata	i	én	digital	pakke.	Datasiloer	er	
historie.

5.	 Ha sluttresultatet i tankene når du 
begynner.	Digitale	tvillinger	bygges	med	
BIM-dataene	du	allerede	bruker,	slik	at	
du	kan	sette	i	gang	så	snart	eieren	og	
driftsselskapet	har	spesifisert	de	relevante	
dataene.	Du	får	en	arbeidsflyt	basert	
på	samarbeid	og	presise	data,	slik	at	
overlevering	og	drift	kan	skje	med	færre	
problemer.	

Arbeidslivet	går	gjennom	historiske	skifter	der	
kravene	til	å	tilegne	seg	nye	ferdigheter	vil	være	
store.	Teknologien	skaper	spennende	oppgaver	
for	de	som	blir	med	i	overgangen	til	en	ny	hver-
dag	der	vi	skaper	og	bygger	med	skyen	som	
midtpunktet.	Viljen	og	holdningene	til	den	enkelte	
er	avgjørende	for	suksessene	som	det	vil	snakkes	
om.	Det	er	menneskene	som	vil	skape	positive	
endringer	som	vil	rage	høyest.	Det	er	de	som	
utfordrer	grenser,	og	deres	arbeid	vil	definere	og	
skape	begeistring.	Skyskaperen	skaper	nærhet	
mellom	behovene	på	gulvet	og	mulighetene	i	
skyen.	Skyskaperen	er	således	virksomhetens	
viktigste	verdiskaper	fordi	hen	evner	å	kombinere	
evnen	til	strategisk	tenking,	med	god	forståelse	
for	oppgavene	som	skal	løses,	og	bred	kunnskap	
om	hvilke	teknologier	som	er	best	egnet	til	å	løse	
utfordringene	på	beste	måte.	

Lager nytt 
kompetansenettverk 
for skyskapere
NTI	er	en	av	Europas	fremste	kompetanseaktører	
på	digital	endring	i	industrien	og	for	bygg-	og	
anleggsnæringen.	NTI	samler	nå	ekspertene	og	
erfaringene	for	markedets	mest	krevende	behov		
–	de	innovative	og	nysgjerrige.	

Ønsker du å bli 
en skyskaper?

Vi	ønsker	å	jobbe	sammen	med	konstruktivt	kre-
vende	fagfolk	i	bygg	og	i	industrien	for	å	sammen	
flytte	grenser	på	hva	virksomheter	kan	oppnå	ved	
å	gi	sine	ansatte	bedre	arbeidsformer,	ved	å	drive	
kontinuerlige	prosessforbedringer,	og	ved	å	bli	
veldig	gode	på	ny	teknologi.

For	å	lykkes	må	vi	jobbe	sammen	på	nye	måter.	Vi	
har	derfor	startet	et	nytt	kompetansenettverk	for	
skyskapere	der	vi	deler	informasjon	og	arrangerer	
samlinger,	fysisk	og	virtuelt.	

Dette	forumet	er	for	de	som	liker	digital	endring	i	
nevnte	bransjer,	og	vi	håper	denne	beskrivelsen	
passer	til	deg	eller	noen	av	kollegaene	dine.
	
På	denne	nettsiden	har	vi	samlet	all	informasjo-
nen,	slik	at	du	kan	vurdere	om	du	vil	bli	med	i	
nettverket.
	
Du	forplikter	deg	ikke	til	noe,	og	det	er	gratis.

Vi håper å høre fra deg.

Med	vennlig	hilsen

Halvor	Jensen
Administrerende	direktør	i	NTI	Norge
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