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Norske toppledere på bunn i digitalisering

Kilde: Aftenposten Ragnvald Sannes og Espen Andersen, senter for digitalisering, institutt for strategi, handelshøyskolen BI
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kronikk-Norske-toppledere-pa-bunn-i-digitalisering--Ragnvald-Sannes-og-Espen-Andersen-604560b.html

Aftenposten 
14. september 2016

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kronikk-Norske-toppledere-pa-bunn-i-digitalisering--Ragnvald-Sannes-og-Espen-Andersen-604560b.html


Alle bygg vil ha digital tvilling

• http://www.gereports.com/post/119300678660/wind-in-the-cloud-how-the-digital-wind-farm-will/

http://www.gereports.com/post/119300678660/wind-in-the-cloud-how-the-digital-wind-farm-will/


Byggenæringens utfordringer

• Dårlig renommé. Kvalitetsproblemer, ineffektivitet 
og liten produktivitetsvekst

• Mange fagområder, med egen terminologi, 
teknologi, uttrykksmåte og informasjonsstruktur, 
og samme opplysninger legges inn "7 ganger"

• 25-30% av byggekostnadene skyldes oppsplitting 
av prosesser og dårlig kommunikasjon. 

• Stor miljøpåvirkning; 40% næringen

produksjon

venting
feil-
retting

Ressursbruk i et 
byggeprosjekt

Kilde: Øivind Christoffersen
Grønn omstilling Fremtidens digitale hverdag



Digitalisering krever endring av adferd



Digitalisering krever endring av adferd



Utfordringer og muligheter

• Digitaliseringen redefinerer 
samfunn og næringer 

• Det haster for norsk byggenæring
• I dag digitaliserer byggenæringen

hver for seg
• Hvor er byggenæringens digitale 

strategi og veikart?



Mål – et digitalt veikart
en strategi for digitalisering av byggenæringen



Organisering fase 2



Styringsgruppe – Digitalt Veikart

BNL Jon Sandnes
Bygg21 Sverre Tiltnes
DiBK Morten Lie
Statsbygg Jan Myhre
Statens Vegvesen Bjørn Selnes

Nye Veier AS Anette Aanesland

Byggevareindustriens forening Øyvind Skarholt

EBA Kari Sandberg
Norsk Eiendom Thor Olaf Askjer
MLF Stein Hesstvedt
RIF Liv Kari Hansteen



Status i arbeidet - Historikk

• 22. oktober 2015 - oppstartsmøte med 70 deltakere
• 9. desember 2015 – høringsmøte med diskusjon av mandat
• Vinter 2016 – Finansiering på plass

• Bygg21, Dibk, Statsbygg, Statens Vegvesen og Nye Veier AS 

• April 2016 - Konsulentselskapet Atkins ble engasjert, gjennomførte 
flere intervjuer

• 16. juni 2016 - en workshop med over 60 deltakere
• 2. juli 2016 – "spisset" workshop med sponsorer og ledende aktører
• 8. juli 2016 – Metodikk og rammeverk for utarbeidelse av et digitalt 

veikart



Metodikk og rammeverk for utarbeidelse av et 
digitalt veikart

10.10.2016 12



Digitalt veikart for byggenæringen

StegnormenForretnings-
arkitektur

Digitale 
veikart

Arkitektur som muliggjør 
integrasjon og standardisering av 
digitale verktøy, produlter og 
tjenester
(komponenter og grensesnitt)

Veikart som viser visjonen, 
nye kundenære produkter 
og tjenester og hvordan 
teknologi muliggjør disse
(visjon, produkte/tjeneste 
utvikling og muliggjørende 
teknologi)

Prosesskomponenter (steg) som 
muliggjør integrasjon av 
prosjektgjennomføringsmodeller 
(hvem leverer hva når) 



Mal 160707

Digitalt veikart mal - TRINN I 
definere kontekst i stegnormen Fokusområde i 

workshop



Digitalt veikart mal - TRINN II - skisse grovt 
veikart

Fokus

-område F1

Visjons-tema X

Visjons-tema Y

Visjon Y
Område Y-1

Visjon Y
Område Y-2

Fomr.  F1
Område F1-1

Fomr.  F1
Område F1-2

Visjon Y
Område X-1

Visjon Y
Område X-1

Teknologi

-område T1

Teknologi.  T1
Delløsning 

T1-1

Teknologi.  T1
Delløsning 

T1-2

Teknologi.  T1
Delløsning 

T1-3

Teknologi.  T1
Delløsning 

T1-4

Mål/visjon

1

2 3

4

Fokus

-område F2

Fomr.  F1
Område F2-1

Trinn
(1) beskrive visjon og 

visjonstemaer
(2) definere kundenære 

produkt/tjeneste områder
(3) beskrive trinnvis utvikling og 

skissere effekt
(4) beskrive understøttende 

informasjons og 
kommunikasjon teknologi (IKT)



Digitalt veikart mal - TRINN III - skisse detaljert 
veikart

1

2

3

4

Trinn
(1) beskrive visjon og 

visjonstemaer
(2) definere kundenære 

produkt/tjeneste områder
(3) beskrive trinnvis utvikling og 

skissere effekt
(4) beskrive understøttende 

informasjons og 
kommunikasjon teknologi 
(IKT)



Fremdrift fase 2

WS
Håndverk

WS
X



Erfaringer – BIM modenhet



19© SB 2016 - kib

BIM Status modenhet – 4  aspekter 

Innhold, digitalisering, interoperabilitet og samhandling

Tegninger laget 
med 2D CAD i en 

datamaskin.
Papirkopier

Tegninger laget 
med 3D CAD/BIM

Papirutskrift

Tegninger / views
fra BIM.

Papirutskrift

Tegninger / views
fra BIM streames til 

mobile enheter.
Papirløst 

Åpen BIM med 
målsetting streames

til mobile enheter

Tegninger på 
tracing på et 
tegnebord. 
Papirkopier

Serverbasert 
kommunikasjon og 

sakshåndtering, alle 
saker relateres til 

objekter i BIM 

Serverbasert deling
av åpen BIM (IFC), 

kontinuerlig
validering av modell

Filbasert deling av 
åpen BIM (IFC), 

sammensatte  
modeller

Arbeid på 
scalemasterkopi av 

andre disipliners 
tegninger

Arbeid på 2D DWG 
eller DXF bakgrunn 
fra andre disipliner   

Arbeid på 3D DWG 
bakgrunn fra andre 

disipliner. 

Digitale linjer, tekst, 
blokker og symboler 

i 2D

Enkle 3D objekter 3D bygningsobjekter 
med tilfeldig 

informasjonsinnhold

3D bygningsobjekter 
med spesifikke krav 

til objekter, 
egenskaper og ID

Produsentenes 3D 
objekter og 

egenskaper for drift 

Linjer og tekst 
etablert med blyant 

eller tusjpenn
Innhold

Digitalisering

Modell bærer med seg 
all informasjon for 
bygging og drift. 

Modelldrevet 
produksjon og bygging 

Avansert kontroll av
modell mot system, 
typetilhørighet og

grensesnitt. Integrated 
Project Delivery (IDP)

Systematisk 
modellkoordinering,  

kollisjonskontroll, 
mengder

Koordinering i 
prosjekteringsmøter 

og byggemøter

Systematisk 
interdisiplinkontroll

med digitale 
arbeidsflyter

3D visualisering, 
visuell kontroll i 

modelleringsverktøy

Interoperabilitet

Samhandling

Nytt ØstfoldsykehusNye AHUS Store nybygg ferdig ൎ 2022

Nybygg 2016 - 2018

Nybygg 2018 - 2020

Nybygg 2020 - 2022

St.Olav

Kilde: Kjell Ivar Bakkmoen, Sykehusbygg
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BIM Status modenhet – 4  aspekter 

Innhold, digitalisering, interoperabilitet og samhandling

Tegninger laget 
med 2D CAD i en 

datamaskin.
Papirkopier

Tegninger laget 
med 3D CAD/BIM

Papirutskrift

Tegninger / views
fra BIM.

Papirutskrift

Tegninger / views
fra BIM streames til 

mobile enheter.
Papirløst 

Åpen BIM med 
målsetting streames

til mobile enheter

Tegninger på 
tracing på et 
tegnebord. 
Papirkopier

Serverbasert 
kommunikasjon og 

sakshåndtering, alle 
saker relateres til 

objekter i BIM 

Serverbasert deling
av åpen BIM (IFC), 

kontinuerlig
validering av modell

Filbasert deling av 
åpen BIM (IFC), 

sammensatte  
modeller

Arbeid på 
scalemasterkopi av 

andre disipliners 
tegninger

Arbeid på 2D DWG 
eller DXF bakgrunn 
fra andre disipliner   

Arbeid på 3D DWG 
bakgrunn fra andre 

disipliner. 

Digitale linjer, tekst, 
blokker og symboler 

i 2D

Enkle 3D objekter 3D bygningsobjekter 
med tilfeldig 

informasjonsinnhold

3D bygningsobjekter 
med spesifikke krav 

til objekter, 
egenskaper og ID

Produsentenes 3D 
objekter og 

egenskaper for drift 

Linjer og tekst 
etablert med blyant 

eller tusjpenn

Modell bærer med seg 
all informasjon for 
bygging og drift. 

Modelldrevet 
produksjon og bygging 

Avansert kontroll av
modell mot system, 
typetilhørighet og

grensesnitt. Integrated 
Project Delivery (IDP)

Systematisk 
modellkoordinering,  

kollisjonskontroll, 
mengder

Koordinering i 
prosjekteringsmøter 

og byggemøter

Systematisk 
interdisiplinkontroll

med digitale 
arbeidsflyter

3D visualisering, 
visuell kontroll i 

modelleringsverktøy

?
? ?

?
?

Innhold

Digitalisering

Interoperabilitet

Samhandling

Hvor er du ?

Kilde: Kjell Ivar Bakkmoen, Sykehusbygg



FORRETNINGSPLATTFORM
Modeller TjenesterProsesser

TEKNOLOGIPLATTFORM (IKT-leverandører)

Applikasjoner FagsystemerVaredatabaser

Integrasjon

PLATTFORM FOR STANDARDISERING
(sektorspesifikk)

Digitale lover
og regler

Felles-
komponenter

Standarder 
(ISO/CEN/SN)

Semantisk 
terminologi

Forretningsarkitektur for digitalisering



FORRETNINGSPLATTFORM
Modeller TjenesterProsesser

TEKNOLOGIPLATTFORM (IKT-leverandører)

Applikasjoner FagsystemerVaredatabaser

Integrasjon

PLATTFORM FOR STANDARDISERING
(sektorspesifikk)

Digitale lover
og regler

Felles-
komponenter

Standarder 
(ISO/CEN/SN)

Semantisk 
terminologi

Forretningsarkitektur



B-LINK
-nye varedatakatalog



coBuilder



Kruse Smith as
-nye samspillsprosesser (VDC)



Nye veier AS og Statens Vegvesen
-nye samspillsprosesser



Industrialisert fengsel
- høy standardisering og effektivt samspill

Kilde: http://www.vvsforum.no/2016/09/30/modulfengsler-spare-staten-80-millioner/



Norgeshus konseptboliger



Nye forretnigsmodeller



Standardisering er en forutsetning
• ISO/TC59/SC/13
• CEN/TC442
• buildingSMART Norge



Fellestjenester Bygg (DiBK)



Tydelig, strategisk satsing i Storbritannia



Storbritannias strategiske mål



Tyskland – Planen Bauen 4.0



EU BIM Task Group



Tidligere satsing i Norge 

• Har ligget i front internasjonalt
• midler fra virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge og 

byggekostnadsprogrammet)
• 50 mill. over 5 år + betydelig innsats fra næringen

• Resulterte i en rekke små norske virksomheter av høy internasjonalt 
standard 

• Norge er i ferd med å miste kraft satsning 
• fragmentert og lite koordinert 
• mye skjer nedover i bedrifter og prosjekter
• mangler topplederengasjement
• private byggherrer er fraværende
• Lite helhetlig satsing på FoU og innovasjon



Programvareleverandører som satser på BIM 
og åpne standarder.   Norsk næringsutvikling



Hva bør vi gjøre?
• Sterkere engasjement fra toppledere - offentlig og 

privat.
• Strategisk langsiktig samarbeid mellom myndigheter 

og næringen
• Langsiktige FoU og innovasjonsprogram som støtter 

opp om strategien
• Bransjespesifikk infrastruktur koblet til nasjonale 

felleskomponenter basert på internasjonale 
standarder

• Støtte opp om gründerbedrifter slik at de blir solide 
hjemme og kan vokse ute

• Satse på utdanning og kompetanseheving
• Sett i gang pilotprosjekter
• Sammen holde ut lenge nok til å få prosessene på 

plass



Digitalisering er lønnsomt !

• Bygge- og anleggsmarkedet er på 
393,2 mrd. kroner i 2015 (ekskl. bygg for 
primærnæringene og ROT fritidsbygg)

• Hvordan få beslutningstakere til å investere i 
digitalisering?

• Hva motiverer til endring?
• Hva mangler i den digitale grunnmuren?


	Digitalt veikart – �hvordan samle de digitale trådene i næringen
	Norske toppledere på bunn i digitalisering
	Alle bygg vil ha digital tvilling
	Byggenæringens utfordringer
	Digitalisering krever endring av adferd
	Digitalisering krever endring av adferd
	Utfordringer og muligheter
	Mål – et digitalt veikart�en strategi for digitalisering av byggenæringen
	Organisering fase 2
	Styringsgruppe – Digitalt Veikart
	Status i arbeidet - Historikk
	Metodikk og rammeverk for utarbeidelse av et �digitalt veikart
	Digitalt veikart for byggenæringen
	Digitalt veikart mal - TRINN I �definere kontekst i stegnormen
	Digitalt veikart mal - TRINN II - skisse grovt veikart
	Digitalt veikart mal - TRINN III - skisse detaljert veikart
	Fremdrift fase 2
	Erfaringer – BIM modenhet
	BIM Status modenhet – 4  aspekter �Innhold, digitalisering, interoperabilitet og samhandling
	BIM Status modenhet – 4  aspekter �Innhold, digitalisering, interoperabilitet og samhandling
	Forretningsarkitektur for digitalisering
	Forretningsarkitektur
	B-LINK�-nye varedatakatalog
	coBuilder
	Kruse Smith as�-nye samspillsprosesser (VDC)
	Nye veier AS og Statens Vegvesen�-nye samspillsprosesser
	Industrialisert fengsel�- høy standardisering og effektivt samspill
	Norgeshus konseptboliger
	Nye forretnigsmodeller
	Standardisering er en forutsetning
	Fellestjenester Bygg (DiBK)
	Tydelig, strategisk satsing i Storbritannia
	Storbritannias strategiske mål
	Tyskland – Planen Bauen 4.0
	EU BIM Task Group
	Tidligere satsing i Norge 
	Programvareleverandører som satser på BIM og åpne standarder.   Norsk næringsutvikling
	Hva bør vi gjøre?
	Digitalisering er lønnsomt !

