
VDC Akselerator program



Om
dPlan startet i 2020 som et tverrfaglig 
team som ønsket å løse utfordringer 
og frustrasjoner som gründerne selv 
har opplevd som prosjektledere i 
byggebransjen.



VDC Investeringen

Bransjen satser
Byggenæringen har stor tro på VDC og det finnes nå flere 
undervisningsopplegg. I tillegg til sertifiseringssamarbeidet 
mellom NTNU og Stanford - finnes det flere tilbydere av kurs. 
Enkelte virksomheter satser også på interne opplegg.

Utbyttet lar vente på seg
Mange virksomheter har investert store midler i å utdanne 
ansatte innen VDC. Ikke like mange virksomheter har en klar 
strategi for hvordan denne investeringen skal få effekt – altså 
hvordan virksomheten skal legges VDC til grunn i relevante 
prosjekt og hvilken rolle de med VDC utdanning skal ha i 
disse prosjektene.



VDC Investeringen

Veien videre - “dPlan VDC akselerator”
dPlan har ressurser med erfaring, modeller og verktøy som 
kan sikre at investeringen som er gjort får effekt. Vi 
gjennomfører et program som består av følgende deler:

•
• Kartlegging
• Etablering av målsetning
• Etablering av tiltak
• Plan for implementering



Kartlegging

I denne fasen kartlegger vi den VDC kompetansen, modeller 
og verktøy virksomheten har i dag. I denne fasen vil det være 
spesielt viktig å få et godt bilde av i hvor stor grad VDC blir 
benyttet i prosjektene virksomheten gjennomfører i dag og i 
hvor stor grad og hvordan kompetansen til VDC ressursene 
blir benyttet.

Omfang og leveranse
● 3 stk individuelle 2-timersmøter med nøkkelprofiler 

(Typisk VDC-ansvarlig, prosjektdirektør og toppleder)
● Beskrivelse av dagens situasjon, gjeldende praksis og 

VDC-score



Etablering av mål

I denne fasen skal virksomhetens målsetning knyttet til VDC 
etableres. Det er avgjørende at målsetningen blir forankret i 
virksomhetens ledelse. Eksempel på mål kan være knyttet til 
hvor mange prosjekt VDC skal ligge til grunn og hvor mange 
ressurser i virksomheten om skal VDC utdannes.

Omfang og leveranse
● 2-timersmøte - Ambisjoner knyttet til organisasjon, 

system og prosess/metode
● Gapanalyse og VDC modenhet



Etablering av tiltak

For å nå virksomhetens målsetning, er det avgjørende å 
etablere en liste over tiltak. Disse tiltakene vil typisk være 
knyttet til kompetanseheving, læring, bruk av system og IT 
støtte, utvikling og implementering av modell og om 
organisering

Omfang og leveranse
● 2-timersmøte - Presentasjon og drøfting av tiltak
● Endelig tiltaksliste:

➢ Kompetanseheving
➢ Utvikling og implementering av modell
➢ Bruk av system og IT støtte
➢ Læring
➢ Organisering



Plan for implementering

En plan for implementering skal inneholde en tidsplan og en 
plan for organisering av identifiserte tiltak. Det er viktig at 
virksomhetens ledelse har forståelse for planen og det 
ressursbehovet som er nødvendig for implementeringen. Det 
bør derfor etableres en styringsgruppe for 
implementeringsprosjektet.

Omfang og leveranse
● 2-timersmøte - Presentasjon og justering av 

implemeteringsplan
● Endelig implementeringsplan
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Tilbudet
● VDC Akselerator program
● 6 møter over en 5-ukers periode
● 5 rapporter - Nåbeskrivelse, VDC-score, 

gapanalyse, tiltaksliste og 
implementeringsplan

● Gjennomføring i 3. eller 4. kvartal 2022
● Fastpris
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