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…arbeidet med for (som leverandør) og med (i prosjekter) mange ulike 
aktører i hele verdikjeden i BA-næringen med BIM/åpenBIM og digitalisering
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EBA årsberetning 2016 
- snakket med teknologen…
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VEIKART - «kartlegging, karlaging, kartlesing og trasking»

noen definisjoner…

• Et veikart (Eng.: technology roadmap) definerer et startpunkt, en tidslinje
og noen 
utviklingstrinn og klargjør veivalg underveis mot målet – en REISE

VEIKARTLAGING – en prosess
• krever kartlegging av eksisterende situasjon (startpunktet)
• krever kartlegging av mulige utviklingsløp (utviklingsscenarier)
• er en prosess hvor en gjør retningsvalg (velger mål)
• er en prosess hvor en gjør veivalg på veien mot målet (velger strategi)

VEIKART – produktet av prosessen
• definerer startpunktet
• klargjør målet
• viser veivalg på vei mot målet
• KOMMUNISERER strategi

Start

MÅL

Kilde: multiBIM, 2018, inspirasjon Sissel Lillebostad, Kunstjournale, 2009



BAE Digitalt Veikart 2025 – «veikartet” (technology roadmap)
elementene i digitalt veikart => skaper struktur i digital strategi
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Digitalisering – fra klatt digitalisering til bred og helhetlig

Hva er egentlig digitalisering …

• «alt som kan digitaliseres blir digitalisert, 

• det som er digitalisert kan kopieres,

• og alt som kan kopieres blir billigere»

.
Kilde: http://www.getdigital.nu/bok/



PLANLEGGING PRODUKSJON BRUK/FM

PLANLEGGINS & 
Design-BIM

«Digital byggeplass»

PRODUKSJONS-BIM

«Digital tvilling” - å bygge etter

FM-BIM

«Digital tvilling» - å bruke med & FMe med 

BAE Digital Veikart 2025 - bakteppe

- en første digitalisert gjennomføringsmodell
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Global Construction 2030: 

“…the volume of construction output will grow by 85% to 
$15.5 trillion worldwide by 2030, with three countries, 
China, US and India , leading the way and accounting for 
57% of all global growth…”

BAE Digital Veikart 2025 - bakteppe

Betydelig global vekst i BAE-næringen
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BAE prosjekt – fra klatt digitalisering til bred og helhetlig

kjernen i digitalisering er informasjon og flyt

.

«digitalisering BAE-næringen» karakteristika ;

Digitale prosesser 
=> HURTIGERE TILGANG INFORMASJON!!!

Bedre informasjonslogistikk og mindre friksjon => mindre ventetid 
=> RASKERE BESLUTNINGER!!!

Mobile løsninger => distribuert datafangst 
=> NY INFORMASJON!

Sensorer => tilgang på nye datakilder => avdekking av nye mønstre 
=> NY INFORMASJON!

Store datamengder => avdekking av nye mønstre 
=> NY INFORMASJON!

Økt struktur => programstøtte => grunnlag semi-automatisering 
=> AUTOMATISERING/robotisering

Kobling sensorer og adaptive systemer 
=> AUTONOME SELVSTYRENDE og «smarte» SYSTEMER

Kilde: multiBIM, 2017

Nivå 1: Enklere 
og bedre bruk 
av dagens 
informasjon

Nivå 2: Bedre 
beslutninger
gjennom ny 
informasjon

Nivå 3a: 
Automatisering

Nivå 3b: 
Autonome systemer

Modenhetsnivåer;

et BAE PROSJEKT 
= samling av beslutningsmaskiner som drives av tilgang på INFORMASJON, men 
ulike typer «friksjon» skaper ventetid som forsinker beslutningsprosessene og medfører 
økte kostnader, forsinkelser og dårligere kvalitet og hemmer innovasjon 
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Digitalisering BAE – Kunstig Intelligens (KI) på vei inn

ADITAZZ - https://www.aditazz.com/
- datachip/databrikke sw for funksjonssimulering av bygg

Aditazz tar 

programvare for 

datachip design og 

overfører til 

bygningsdesign og 

optimalisering

(Kunstig Intelligens-KI)

Kilde: multiBIM + https://www.aditazz.com/, 2017 

1. KODIFISER kunnskap (objekter og regler

+ prosjekt konfigurasjon)

2. OPTIMALISER (evaluere scenarier og maksimer effektivitet 

+ re-analyser ved D)

3. LØFT (kontinuerlig forbedring 

+ feedback looper 

+ mønster finning maskin læring)
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Digitalisering BAE – Kunstig Intelligens (KI) på vei inn

ALICE technologies - https://alicetechnologies.com/
- 4D planlegging automatisert med kunstig intelligens BAE

ALICE utnytter Kunstig Intelligens 

(KI) og tar en PIM + produksjons 

resepter + nøkkeldata om 

prosjektet og skaper 

3 - 3,5 millioner 4D alternative 

planer ved hjelp av 300 – 350 000 

agenter/roboter på kort tid -

minutter

Kilde: multiBIM +  https://alicetechnologies.com/, 2017
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Digitalisering BAE – Kunstig Intelligens (KI) på vei inn

Spacemaker - https://spacemaker.ai/
- tomteutnyttelse automatisert med kunstig intelligenstar en PIM + resepter 

+ nøkkeldata om prosjektet 

hjelp av Kunstig Intelligens 

Kilde: https://www.dn.no/grunder/2017/10/18/2059/Handel/kunstig-intelligens-inntar-arkitektkontorene

«…planlegging av by tomt …

…på et prosjekt med 100 leiligheter fant vi +20 

ekstra innenfor reguleringsbestemmelsene og 

oppnådde bedre utsikt og mindre støy…»



multiBIM

Digitalisering BAE – Kunstig Intelligens (KI) på vei inn

WeWork - https://www.wework.com/
- kontorhotell + maskinlæring for smartere og effektivere arealbruk

tar en PIM + resepter 

+ nøkkeldata om prosjektet 

hjelp av Kunstig Intelligens 

Kilde: https://www.dn.no/grunder/2017/10/18/2059/Handel/kunstig-intelligens-inntar-arkitektkontorene

«…anslått verdi $20 billioner (200 

milliarder)…»

»office space-as-a-service»

Tokyo 300 mill m2, New York 100 mill
m2…

Instrumenterer byggene (sensorer) for å 
skape effektive arbeids- og samarbeids-
arealer
- i egne bygg
- også tjenester for andre forvaltere

Analyserer store mengder data 
- > finne mønstre

«ekte digital tvilling»
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Digitalisering BAE – digital transformasjon

David Rogers: 5 nøkkelområder hvor tankesettet må endres

Konkurranse

«endrer hvordan vi ser på 

konkurranse…»

Data

10101
01011

«endrer hvordan vi tenker på 

data - blir det nye gullet…»

Kunde

«endrer hvordan vi kobler oss til 

og skaper verdi for kunden»

Verdi

«tvinger oss til å tenke 

annerledes på hvordan vi 

forstår KUNDEN og 

realiserer verdiløftet…»

Innovasjon

«endrer måten innovasjon og 

nyskaping skjer på…»
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McKinsey
-undersøkelser viser at de som ikke 
hopper ned av gjerdet og ligger bak ofte 
blir liggende bak…

dette bør være en “vekkerklokke”  for 
firmaer til å bruke digital transformasjon 
til å komme i gang med å gjennomgå 
alle sin prosesser med frisk fokus på 
KUNDEN og hvordan ting kan 
digitaliseres 

Digitalisering BAE – digital transformasjon

viktig å starte, vanskelig å ta igjen de som er igang
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Digitalisering BAE – digital transformasjon

Didier Bonne: Hva er DITT nivå av «digital mestring»?

Moteløve
• Mange avanserte digitale funksjoner i 

siloer
• Ingen overordnet strategi
• Underutviklet koordinering
• Digital kultur kanskje i siloer

Digital Mester
• Sterk overgripende digital visjon
• Fremragende styring over siloer
• Mange digitale initiativer som skaper 

forretningsverdi på målbare måter
• Sterk digital kultur

Konservative
• Overgripende digital visjon, men 

underutviklet
• Få avanserte digitale funksjoner, selv 

om tradisjonell it er moden
• Sterk styring på tvers av siloer
• Aktive steg for å bygge digital 

kompetanse og kultur

Nybegynner
• Ledelsen er skeptisk til forretnings-

verdien av avansert digital teknologi
• Gjør kanskje noen eksperimenter
• Prematur digital kultur

Dyktig digitalt lederskap
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Digitalisering BAE – det digitale kompass

Didier Bonnet: en veiviser i det digitale terreng…

Utvikle 

den digitale 

transformasjonen

(4)

Vekk og 

engasjer 

organisasjonen

(3)

Fokuser 

investeringer

(2)

Form den 

digitale 

utfordringen 

(1)



BAE Digitalt Veikart 2025 – arbeid med...

digitalt veikart prosess og dokumenter

Grunnlagsdokumentet ble utarbeidet 

høsten 2016/vinteren 2017 og lansert 

februar 2017, og inneholder en skisse 

til et BAE digitalt veikart 2025 og en 

skisse til tiltaksplan (over 70 ulike tiltak)

BAE Digitalt Veikart 2025 - skisse BAE Digitalt Veikart 2025 - forslag til tiltak

Grunnlagsdokument med skisse til BAE Digitalt Veikart 2025

Brosjyren ble utarbeidet høsten 2017, 

for å forenkle kommunikasjonen og det 

ble også laget et stilisert digitalt veikart 

2025 med struktur uten “innhold” (kan 

brukes av alle firmaer som mal for 

digitalt strategiarbeid)

Digitalt Veikart/ Digital strategi mal

Digitalt Veikart brosjyre med BAE Digitalt Veikart 2025 mal
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BAE Digitalt Veikart 2025 – «digitalisere sammen»

Storbritannias mål for digitalisering

25%



BAE Digitalt Veikart 2025 - motivasjon

hvorfor viktig å “digitalisere sammen” NÅ?

Hvis vi lykkes med å DIGITALISERE SAMMEN kan vi som BAE-næring;

• Få ut mere av effektpotensiale på («50, 25, 50, 50»)

• Få en bredere og rikere felles digital plattform for rikere fremtidig 
nærings- og firmautvikling (forretningsutvikling)

• Skape et større marked for sw utviklere og bli en mer attraktiv 
utviklingsarena for sw utviklere og 

• Skape betydelige eksportmuligheter både på prosjekt og 
metode/verktøy

• Bidra til å håndtere en global «dobling» av BAE-markedet

• Bli enig om noen felles spilleregler og strategier…

Kilde: multiBIM, 2016
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Digitale Veikart i praksis
«hva har skjedd siden sist…»
BAE Digitalt Veikart 2025 – «Generalforsamling 7/3», Oslo
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18

Stimulere dialog og refleksjon om digital transformasjon

Messer - før
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18

Stimulere dialog og refleksjon om digital transformasjon

3 arenaer under Bygg Reis Deg 2017;

I) Det Norske Byggemøte 2017

- Konferanse “Digitalt samspill mot 2025”
Det ble arrangert en egen konferanse med tema Digitalt Veikart og signering av

Digitalt Veikart

II) Det Norske Byggemøte 2017 - Digital Arena
Digital Arena inneholdt 3 deler; 1) “digital byggeplass” med utstilling av VR 

hule, 3D printer og ulike digitale arbeidsflater (400-600 pr dag), 2) “show&tell” 

(300-500 deltakere) og 3) TEMA-seminar (250-300 deltakere)

III) Bygg Reis Deg 2017 - Utstilling
Mange program- og løsningsleverandører hadde utstillingsplass og ble også gitt

rom til å ha egne seminarer i seminar arealene

Prosjekt Digitalt Veikart på BRD ‘17

Prosjekteier: 

Gunnar Nybø

Kvalitetssikring: 

Øyvind Skarholt & Jøns Sjøgren

Prosjektledere: 

Bård Krogshus og Lars Chr Christensen
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18

Stimulere dialog og refleksjon om digital transformasjon

Nettsted for signering
http://DigitaltVeikart.no

18. Oktober 2017
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ’18

mange har signert…
PROGRAMUTVIKLERE 

som støtter åpne 

internasjonale 

standarder:

18-19-20 oktober 2017: Digital Arena - Samferdsel/digital veiproduksjon
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18

Stimulere dialog og refleksjon om digital transformasjon

Messer - under
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18

Stimulere dialog og refleksjon om digital transformasjon

Kommuner
«XX»kommune – først med å ta 
ibruk Digitalt Veikart
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18

Stimulere dialog og refleksjon om digital transformasjon

Nettverk
(digitalisering BAE)
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18

Stimulere dialog og refleksjon om digital transformasjon

Undervisning
(universitet-studenter)
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18

Stimulere dialog og refleksjon om digital transformasjon

Bransjeforeninger
(byggevareprodusenter)
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18

Stimulere dialog og refleksjon om digital transformasjon

Byggevare eiere

«gårsdagens workshop fungerte svært godt. Gjennomføringen 
var effektiv, relevant og inspirerende. Det var en god balanse 
mellom små lokale digitale prosjekter og bransjens felles 
utfordringer på et overordnet nivå. Vi fikk strukturert noen av 
våre digitale prosjekter, ble utfordret og oppfordret til å tenke 
mer samarbeid tvers i bransjen, og ble enige om en vei videre 
for vårt arbeid med «Digitalt veikart»
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18

Stimulere dialog og refleksjon om digital transformasjon

Byggevare eiere



multiBIM

BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18

Stimulere dialog og refleksjon om digital transformasjon

Byggevare eiere
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18

Stimulere dialog og refleksjon om digital transformasjon

Bransjeforeninger
(boligprodusenter)
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18

Stimulere dialog og refleksjon om digital transformasjon

Boligprodusenter

Kundereise
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18

Stimulere dialog og refleksjon om digital transformasjon

Boligprodusent Informasjons-
flaskehalser

Digitale 
smertepunkt
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18

Stimulere dialog og refleksjon om digital transformasjon

Bransjeforening
(entreprenør Nord)
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multiBIM

NESO-digital 
nettverk Alta 
(nALTA) 
2016/17/18

Hammerfest

Alta

Tromsø

Honningsvåg
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18

Stimulere dialog og refleksjon om digital transformasjon

Arkitekter
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18

Stimulere dialog og refleksjon om digital transformasjon

Regioner
(Molde)
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18

Stimulere dialog og refleksjon om digital transformasjon

Universitet
(Inst. Bygg og Miljøtekn.)
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18

Stimulere dialog og refleksjon om digital transformasjon

Universitet
(NTNU-studenter)
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18

Observasjoner og læringspunkter – pluss&delta

PLUSS – må vi gjøre mer av, forsterke, spre beste praksis om…

• Alle har hørt om BIM og skjønner at noe er på gang
• ca 40% av alle prosjektene har modeller , men få  - kanskje bare 1/4 (ca 12%) bruker dem

• Mange vil begynne den digitale reisen NÅ!

• BIM står på agendaen i mange bedrifter
• men BIM er bare en liten del av digital transformasjon

• sw utvikling er også blitt digitalt transformert og industrialisert, og vi får 
mer sw for pengene i dag enn for 5 år siden

• men stor konkurranse om de gode sw utvikler hodene

• Noen meget få pionerer har ambisiøse ambisjoner for digitale transformasjon
• Bache Gruppen, BI, Sintef Digital – digiBUILD prosjekt



multiBIM

EU

No



multiBIM

BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18 

Observasjoner og læringspunkter - pluss&delta

DELTA – må adresseres, er en utfordring, betydelig potensiale til forbedring,…

• Masse digitale moteløver – «investerer i det siste hele tiden», klattdigitalisering 
deluxe – etterspør ikke integrasjon og har ingen arkitektur

• «sexy og forførende» 3D modeller (også kalt BIM) trekker fokus bort fra 
vikrsomhetsarkitektur og informasjonsressursforvaltning i prosjektene og 
firmaene

• INFORMASJON - etterspørre, skape, kvalitetssikre, distribuere, bruke, lagre, analysere, fornye, 
forvalte…

• Byggherrer legger ikke ved åpenBIM/ifc modeller i anbudsunderlaget
• Forprosjekt modeller er oftest bare brukt til produksjon av tegningsskisser og inneholder lite 

eller ingen informasjon

• Generelt lav IKT-kompetanse i bredden av BAE-næringen
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BAE Digitalt Veikart 2025 – veikartlaging høst ‘17/vinter ‘18 

Observasjoner og læringspunkter - pluss&delta

DELTA – må adresseres, er en utfordring, betydelig potensiale til forbedring,…

• Mangel på gode sw utviklingshoder i BAE-næringen

• Mange standarder brukes lite, og vi får dermed dårlig struktur og kvalitet på 
informasjon…

• Mangler flere sentrale felleskomponenter
• en nasjonal produktdatabase, generiske digitale bygningsdeler, hel digital 

byggesaksbehandling, nasjonal byggverksdatabase, entydig digital identifisering, 
timeverksoppfølging… 

• Startes nå masse digitalt ombyggingsarbeid, uten
«ARBEIDSTEGNINGER»/virksomhetsarkitekturer

• «DIGITAL Ketchup-effekt» på gang – alle skal ut å spille samtidig, men vi har 
ikke fått etablert baner, gode spilleregler eller strategier
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BAE Digitalt Veikart 2025 – «digitalisere sammen»

DV strukturen basis for dialog og refleksjon om…

«Se og 
spille inn 
felles 
behov»

«Se og 
utnytte 
muligheter 
som 
fellesskapet 
skaper»

Sc: Optimistisk
«digital himmelen»

Sc: Pessimistisk
«digital helvete»

Sc: «sannsynlig»

Firma xxx

xxx forening/ 
gruppering

Bransjeforening
Norsk 
BAE-næring

BAE-næringen

Kilde: multiBIM, 2018


