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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jeg er betinget optimist. Vi representerer to sektorer hvordet åpenbart er behov for og potensiale for forbedringer, offentlig sektore og bygg og anleggs sektoren. Strammere offentlige finanser påvirker oss begge. Næringen møter internasjonal konkurranse. Begge står overfor en rivende teknologisk utviklong. Som kan påvirke forretningsmodeller og samhandlingsmodeller. Vi har hvert vårt ansvar, myndigheten og næringen, men mange grunnleggende felles interesser. Så med god rolleforståelse, respekt for politiske og økonomiske rammebetingelser og med sterkt fokus på grenseflater og forbedret samhandling. Da tor jeg det er mulig å digitalisere sammen. 
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MANGE 
HAR TATT 
I BRUK 
NYE 
LØSNINGER

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mange har allerede tatt i bruk nye løsninger - for eksempel ser vi papirløse byggeplasser og bruk av GPS-teknologi for å sørge for rett vare på rett sted. Det finnes mange gode eksempler. 
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Vi har mye å bygge på 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Verdens beste kartdata?
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....

FRONT RUNNERS

FOLLOWERS

Fare:
Strekk i laget



Gode verktøy som løser konkrete behov
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gode verktøy som løser konkrete behov. Når de som gjør jobben får gode verktøy som løser konkrete behov, får vi umiddelbare effekter. Vi får testet verktøyene i den virkelige verden, og lærer hva som fungerer – eller ikke fungerer. Slik unngår vi å kaste bort penger på utvikling av store systemer som kanskje aldri tas i bruk – eller løser feil problem.
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5% HÅNDVERKERE

0,5
TIMER / UKA

242 000 6050
TIMER SPART 

HVER UKE

HÅNDVERKERE TIMER / UKA50%
242 000 1,0 121 000

TIMER SPART 
HVER UKE

EKSEMPEL 
TIMEFØRING

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dersom bare 5 % av landets 242 000 håndverkere tar i bruk nye verktøy som gjør at de sparer 0,5 timer i uka blir det til sammen 6050 timer spart hver uke. Om 50 % sparer 1 time i uka tilsvarer dette 121 000 timer hver uke. 
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NORGE 
LIGGER 
LANGT 
FREMME 
DIGITALT

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Skårer relativt høyt på ulike internasjonale rankinger.God infrastruktur – Høy modenhet i befolkningen, stor utbredelse av smarte teelfoner og nettbrett.Digitale geodata – bedre enn de fleste andre lland. gode kart tilgjengelig via  og eiendomsinformasjon i matrikkelen
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VÅR FELLES 
NASJONALE 
INFRASTRUKTUR

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi bygger på, og bidrar til, vår felles NASJONALE INFRASTRUKTUR



ByggNett - Vår visjon for framtidens digitale byggsektor

ENKLE, EFFEKTIVE og FORUTSIGBARE tjenester i hele byggverkets levetid

BRUKERRETTING SELVBETJENING SAMHANDLING
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Lærende tilnærming – DiBK som pådriver

• Ikke én stor IKT-løsning
• Mange store og små initiativ
• Samarbeid i hele verdikjeden
• Direktoratet legger til rette og 

viser vei
• Markedet leverer løsningene
• DiBK roller: Eierskap –

forpliktende samarbeid -
stimulering
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Strategien legger vekt på å ha langsiktige mål og visjoner som skal realiseres gjennom korte, detaljplanlagte trinn.  Vi har forlatt ideen om det store statlige ikt systemet. Det er markedet som skal stå for store deler av selve utviklingen av fremtidens digitale byggsektor. De grønne pilene i figuren illustrerer at direktoratets rolle særlig vil være å sikre fremdrift i prosjekter og aktiviteterTilnærmingen mener vi er i tråd med Digital agenda og digitaliseringsrundskrivet,Følgende prinsipper bør legges til grunn for digitaliseringsprosjekter:Start med behovTenk stort – start småttVelg riktig samarbeidspartnerSørg for riktig kompetanse og god lederforståelseLever hyppig – skap nytte hele veienVår tilnærming har vært tjenestedesign – personas-teknikk – og demonstratorerVi har brukt innovative anskaffelsesmetodikk – vi vet hvor vi vil, men ikke helt hvordan vi best kommer dit. 



Utfordringene

BRUKER MYE RESSURSER PÅ Å FINNE OG 
GJENSKAPE DOKUMENTASJON OM BYGG

”Komplisert og 
tidkrevende å 

søke!”

”Nok en ufullstendig 
søknad…”

”Ny kommune, 
nye plan-

bestemmelser”

”Tilsyn med 
bygget betyr mer 
dokumentasjon”
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
HVORDAN SER DAGENS SITUASJON UT?Fragmentert verdikjede med mange aktørerUseriøse aktører som presser prisene i markedet3. Økende kostnader og kvalitetsutfordringerI MÅLGRUPPENE BRUKES DET MYE RESSURSER PÅ Å FINNE OG GJENSKAPE DOKUMENTASJON OM BYGGByggesaksprosessDagens byggesaksprosess oppleves av mange søkere som både komplisert og tidkrevende.Kommunene har ofte egne krav til dokumentasjonen som skal sendes inn. Årsaken kan være lokale planbestemmelser, privatrettslig forhold hvor kommunen må ivareta egne interesser eller rett og slett at kommunene har ulik tolkning av regelverket. Dette kan føre til innsending av ufullstendige søknader, noe som hindrer effektive byggesaksprosesser. Kommunene bruker mye ressurser på veiledning. Det er mye god veiledning på kommunenes hjemmesider, og enkelte kommuner har digitale innsynsløsninger i plan- og byggesaksprosessene. Likevel blir det fremdeles brukt mye tid på en-til-en-kontakt per telefon eller fysisk oppmøte. Nåværende ByggSøk er bygget på gammel teknologi som ikke tilfredsstiller dagens forventninger til regelsjekking og økt grad av selvbetjening. Det er også kostbart og tidkrevende å programmere om systemet når det kommer nye regler. Det er derfor behov for innovasjon og nytenkning når det gjelder byggesøknader som forenkler og gir god støtte for selvbetjening. Dagens regelverket er skrevet for saksbehandling på papir, og lovverket må derfor tilpasses for å understøtte digitalt førstevalg. Et automatiseringsvennlig regelverk vil sikre en enklere og mer effektiv søknadsprosess. Manglende samordningFlere av sektormyndighetene har registre eller annen informasjon som ikke er digitaliserte, og mye av involveringen på tvers vil dermed være papirbasert. Heller ikke ulike statlige virkemidler er nødvendigvis samordnet, slik som lån, tilskuddsordninger og energimerker.



eByggesak –
saksbehandlingssystemer for kommunene

7. mars 2018

• Kravspesifikasjon for saksbehandlingssystem

• Utviklet av KS i samarbeid med kommunene, DiBK, Kartverket 
og SSB

• Styrke kommunene som bestillere

• Hyllevare og «skyløsninger»

• «Like» system gir likere saksbehandling

Digitalt veikart - DiBK

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Første skritt – utgangspunkt i brukerbehovPolitisk føring – elektronisk byggesaksbehndling i kommunene
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fellestjenester Bygg Filmen antyder enkell flyt av informasjon med en BIM som bærer. Vi har et spennede samarbeid med building Smart om det. Systemleverandørende tegneverktøy er ufordret til å lage en BIM –knapp: enkelt utrekk av det nødvedige for en byggesøknad.Informasjonsflyten kan beskrives som følger



Byggesøknad flyt
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Alle kan benytte seg av sitt eget system - Kommunene vil motta alle elektroniske søknader slik de selv definerer (likt uansett hvilke system søknaden er opprettet i)Innsending av søknader til sektormyndigheter også over Altinn Mål: Søkeren skal slippe å forholde seg til hvordan de offentlige myndighetene er organisert.Arbeidstilsynet og Vegvesenet er først ute og jobber mot søknadsløsninger via AltinnOslo kommune tatt i bruk Altinn løsningen på noen delfunksjoner



GeoLett – plan og geodata til selvbetjening

7. mars 2018

Metodikk, datakvalitet, kompetansetiltak
• Matrikkel
• Historiske arkiv som kilde
• Sektordata/GeoNorge
• Planbestemmelser/planer

• FoU: maskinlæring – kvalitetsheving – effektiv bruk av BIM  
Digitalt veikart - DiBK

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Et samarbeidsprosjekt mellom Kartverket, KS, KMD og DiBKMålet er å tilrettelegge sentrale grunndata for fremtidsrettet digital bruk med særlig vekt på behov i bygg-, anlegg og eiendomssektoren. Dette vil innebære  å heve kvaliteten på og realisere tjenestebasert tilgang til det datagrunnlag som Kartverket forvalter, plandata som kommunene forvalter og prioriterte tematiske datasett fra andre etater som er nødvendig for effektiv og brukervennlig selvbetjening. Prioriteringen bygger på en innledende kartlegging! Matrikkelen tilfredsstiller ikke dagens behov for selvbetjening i byggesaksprosessen når det gjelder håndtering av datakvalitet og kompleksitet i urban bebyggelse.  Eksempelvis mangler det kvalitetsindikator for bygningsopplysningene, og kombinasjonsbygg må registreres med kun én bygningstype. Det eksisterer forskjellige definisjoner på antall bruksenheter, og bygningers arealhistorikk og datakvalitet er mangelfulle. Gjenfinning av informasjon om eldre byggesaker, bygningshistorikk, teknisk dokumentasjon og annen relevant informasjon om en eiendom som finnes lokalt i kommunale arkiver og andre kilder er i liten grad standardisert. Temadata i Geonorge er i dag stort sett ikke tilrettelagt for selvbetjening. Fullstendighet, innhold og rutiner for oppdatering er ikke gode nok. Temadata oppleves i stor grad å være tilrettelagt for bruk av eksperter. Kommunale arealplaner utgjør et lappeteppe av ulik informasjon som er vanskelig tilgjengelig og av varierende kvalitet. Noen eksempler:Kommuner utnytter ikke potensialet for å gjøre justeringer som fremmer digital brukBestemmelser er ikke georefererte og tilrettelagt for selvbetjeningJuridiske utfordringer knyttet til tolkning av planer og planhierarki Det er generelt for lite kompetanse i kommunene innen digital bruk og selvbetjening på plan- og byggesaksområdet.Planmiljøene både i privat og offentlig sektor har lite erfaring med digitale løsninger. 



Gevinstberegninger
Gevinstområde Besparelse

#1 Redusert tid til registrering av søknader i kommunen 14 årsverk/12 MNOK årlig

#2 Mindre ressursbruk til oppfølging av mangelfulle søknader 105 årsverk/89 MNOK årlig

#3 Mer effektiv veiledning til søkere 67,5 årsverk/57,4 MNOK årlig

#4 Redusert arbeid med oppdatering av matrikkelen 52 årsverk/44,2 MNOK årlig

#5 Mer effektive søknadsløsninger 150 årsverk/ 127,3MNOK årlig

#6 Reduksjon av portokostnader 22,3 MNOK årlig

TOTALT 388,5 årsverk/352,2 MNOK 
årlig
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
En annen sentral årsak for hvorfor det er så viktig å digitalisere, er at det er dokumentert et stort potensiale for å ta ut gevinster i kommunene og forvaltningen generelt ved å jobbe smartere og legge om arbeidsprosessene.Direktoratet for byggkvalitet har gjennom en egen rapport utarbeidet av Devoteam, dokumentert store gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltningen ved en overgang til selvbetjente løsninger og digitalisering av byggesaksprosessen.2,5 mrd netto nåverdi
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Hva skal til?
Vi må møte 
konkrete behov
• Tenke stort – starte smått

• Vi må vektlegge raske effekter og 
synlige gevinster

• Vi må teste i den virkelige verden

• Vi må ta skritt for skritt

• Deling av beste praksis reduserer 
risiko

Brukernavn
Presentasjonsnotater
For at vi skal bli digitale, må alle de små virksomhetene med, men de har verken tid eller penger til å vente på at store investeringer skal lønne seg. Når de som gjør jobben får gode verktøy som løser konkrete behov, får vi umiddelbare effekter. Vi får testet verktøyene i den virkelige verden, og lærer hva som fungerer – eller ikke fungerer. Slik unngår vi å kaste bort penger på utvikling av store systemer som kanskje aldri tas i bruk – eller løser feil problem.
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