
Nyhetsbrev fra BA-Nettverket, 3. januar 2022. 

 

Godt nytt Revitaliserings-år! 

 

BA-Nettverket er et kunnskapsnettverk. Vi er kunnskapsfokusert, men stiller ingen krav til 

kunnskap for å delta. Vi er et nettverk for å spre kunnskap, ikke for å stille krav til kunnskap. 

Sammen ønsker vi å fokusere på godt samspill og god dataflyt i prosjekter. Fundamentalt for 

dette er at bestillinger, kontrakter og kunnskap hos byggherre, rådgiver, entreprenør og 

leverandør er fornuftige og i takt, at vi får forståelse for hverandres behov og hverandres 

muligheter. 

BA-Nettverket er for fellesskapets beste. Ikke for særinteresser som gagner en bestemt 

gruppe, men fellesskapet. Vi ønsker å finne løsninger i forkant av kontrakter, som er tidsriktig 

og fornuftig mhp. kost/nytte.   

For 19 år siden sa vi:  

Kunnskap skaper muligheter! – Kjennskap skaper tillit!  

For å få til dette var det behov for å bygge en felles, ufarlig arena utenom kontrakter. Dette 

fikk vi faktisk til! Litt etter litt.  

Nye generasjoner er kommet til, som ser fremover. Ikke bakover. Bransjen er mye mer 

samspill-fokusert nå. Vår historie fra 19 år tilbake er gammel. U-interessant. Nå er det 

tilgjengelighet av data, BIM, VDC, VR, skyløsninger, åpne standarder som er tingen. 

Forventninger til at informasjonen er et tastetrykk unna, og kan benyttes på en hvilken som 

helst duppeditt.  

Frustrasjon over å ikke helt være der vi ønsker finnes, men ofte leser vi nå om vegåpning 

måneder før tidsplan. Det må være lov for BA-Nettverket å tenke at vårt bidrag har vært til 

nytte.  

Vi har fått til mye, men vi skal få til mer. For 2022 har vi varslet revitalisering. I praksis håper 

vi på et boblende engasjement. At hvermansen tar en telefon. Etterspør «hva driver BA-

nettverket med». Foreslår temaer. Forteller hva han eller hun selv sliter med, ikke forstår 

eller ønsker annerledes. Viser interesse. Bidrar med framsnakk. Skulderklapp.  

Den jobben vi gjør er tung. Ingen har tid, og i alle fall ikke på en fredag. Hvorfor deltok da 

over 200 på siste nettverkstreffet før jul? Riktignok var det gratis. Riktignok var det i 

samarbeide med Statens vegvesen som varslet NY håndbok V770, og i samarbeide med 

Statens vegvesens interne BIM-nettverk. Men – det viser at det vi jobber med er interessant. 

At en tung byggherre gjerne samarbeider med BA-Nettverket. Faktisk benytter BA-Nettverket 

som høringsinstans og diskusjonspartner i sitt arbeide med å stille moderne krav.  

BA-Nettverket sprer nyttig kunnskap! Små drypp. Små porsjoner, men hyppige porsjoner!  

Kunnskap er alltid nyttig. Også om dataflyt på tvers av roller. I samferdselsprosjekter skal 

data leve til evig tid, ikke bare være til nytte i nuet, som for mange er byggefasen. BA-

Nettverket fokuserer på at data må være forståelige både for menneske og maskiner, og flyte 

i en sirkel fra prosjekterings-grunnlag til prosjektering, gjennom bygging, dokumentasjon og 

drift/vedlikehold, ITS og igjen som grunnlag for ny prosjektering.  

BA-Nettverkets hensikt er å gjøre gode og rikere dataleveranser enklere og morsommere! 



Tusen, tusen takk til de som har hatt trua i 19 år! Og velkommen med til de som fortsatt står 

på utsida og velkommen tilbake til de få som har falt fra. Og velkommen til kommuner og 

fylkeskommuner! Vi tror moderne arbeidsmetoder, BIM og moderne dataflyt er avgjørende 

for valg av studieretning fremover. BA-Nettverket ønsker å bidra til en attraktiv bransje og 

arbeidsplass. 

Vi ser frem til mange hyggelige, interessante og lærerike samtaler, teams-møter og 

nettverkstreff i 2022! I beste fall kan vi også møtes fysisk! Kanskje kan vi fysisk feire 20-års 

jubileum? 

En ting er sikkert. Vi kommer til å skille mer på medlemmer og ikke-medlemmer eller 

samarbeidspartnere og ikke-samarbeidspartnere fremover.  

Vi er helt avhengig av videre finansiering for å holde på. BA-Nettverket er en enkel 

inngangsbillett til nyttig kunnskap og til å bli kjent med andre aktører på tvers av roller. Vi 

påstår også at de som deltar i BA-Nettverket er attraktive på arbeidsmarkedet, både internt 

og ved jobb-skifte. 

BA-Nettverket starter 2022 med en idedugnad med 6 entreprenører, men inviterer hver 

enkelt til å ta en telefon eller sende en epost, eller rett og slett ta en tur til oss på Fornebu. 

Dette er helt uforpliktende og ufarlig. Vi er overbevist om at det også er hyggelig! 

Trolig etablerer vi en slags styringsgruppe, så si fra hvis du vil være med. Trolig starter vi 

med å stake ut en kurs eller lage en plan for 2022. 

Til slutt: 

IKKE glem NVDB-treff Case 3 20. januar. Husk at flasketuten nå ikke peker KUN på 

entreprenør, men også på rådgiver innen de respektive fag, og at vi er i et tidsskifte ang. 

leveranseformat(er) og hvem som leverer hva når. 

 

Mvh. 

Inger Hokstad 

Inger Hokstad AS 

Leder BA-Nettverket 

www.ba-nettverket.no 

90175571 

 

 

http://www.ba-nettverket.no/

