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Digitalization

Digitalization is the use of digital technologies to 
change a business model and provide new revenue 
and value-producing opportunities; it is the 
process of moving to a digital business
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Digitale flodbølger endrer økonomien

60% av dagens økonomi 
vil endres på 10 år



Digitale ledere fanger verdien og veksten av digitalisering og utkonkurrer 
de digitale sinkene

13.03.2018 DIGITALNORWAY 5

1Digital Quotient measures degree of digital enablement from 1-100, Source: McKinsey Digital Quotient analysis of 46 publicly traded companies; McKinsey Global Institute analysis
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Norge taper 
terreng

• Endringstakten er for lav

• Å være verdensmester i 
å ta i bruk ny teknologi 
er ikke nok

• Norske bedrifter må 
utvikle digitalt 
lederskap innen sine 
markedsområder

Brukernavn
Presentasjonsnotater
En nylig gjennomført studie i Harvard Business Review viser at Norge fortsatt ligger langt fremme på digitalisering - men vi taper terreng. Endringstakten er for lav. Digitalisering handler ikke bare om å ta i bruk ny teknologi. Man må ligge i forkant av utviklingen også.For å øke sin konkurransekraft må norske bedrifter utvikle digitalt lederskap innen sine markedsområder



Regjeringen etablerer Digital21
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Digital21 er en prosess initiert av regjeringen med det langsiktige målet å bidra til økt
digitalisering i næringslivet

Det skal utarbeides en helhetlig og samlende strategi på tvers av ulike næringer og bransjer, 

Digital21 skal komme med råd og anbefalinger til regjeringen om hvordan næringslivet i større 
grad kan utvikle og dra nytte av kompetanse, teknologi, forskning og utvikling for å utnytte 
muligheter og møte utfordringer som følger av økt digitalisering



Er BAE-næringen digitalt moden?
Digitale hjelpemidler er fortsatt relativt nytt i byggenæringen …



Statsbygg har lansert Digibygg

• Digibygg skal planlegges bare ved hjelp av 
digitale arbeidsprosesser

• I gjennomføringen skal de beste digitale 
verktøyene på markedet benyttes

• Når bygget står klart, skal det driftest ved 
hjelp av stordata, sensorteknologi og 
fjernstyring

• Statsbyggs første Digibygg er ferdig



"Byggebransjen er et mekka for folk 
som har lyst til å robotisere"
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• Den norske boreroboten fra 
nLink er i stand til å orientere 
seg inne på byggeplassen

• Gründerne i nLink skal finne nye 
muligheter i byggebransjen …

• Vaskerobot, fliserobot, 
skraperobot, malerobot, ... 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Internasjonal verktøygigant kjøper seg opp i norsk robotstartup: «Byggebransjen er et mekka for folk som har lyst til å robotisere»17. AUGUST 2017 AV PER-IVAR NIKOLAISENVaskerobot, fliserobot, skraperobot, malerobot, you name it. Gründerne i nLink skal bruke de finansielle musklene til å finne nye muligheter i en bransje der det har skjedd fint lite innovasjon de siste 50 åra.Selskapet som kjøper seg opp i det norske oppstartsselskapet er en av de virkelig store aktørene innen verktøy til bygg- og anleggsbransjen. Hilti er kjent for de fleste i proffmarkedet, og har godt over 20.000 ansatte i en rekke land.Den norske boreroboten Nlink er i stand til å orientere seg inne på byggeplassen. Med en rekke sensorer måler den opp hvor forhåndsdefinerte hull skal være og borrer disse automatisk med slagdrill. Boreroboten tar over fysisk krevende arbeidsoppgaver og skal gjøre arbeidsplassen tryggere, og gjøre oppmåling og boring vesentlig raskereSkanska har allerede testet ut nLInk for å lage borehull til oppheng av rør, ventilasjonssystemer og kabelføringer på prosjekt I  Sundtkvartalet  I Oslo. (men det vanlige er fortsatt fagarbeideren)



SIGHT – 3D skanning på mobile enheter
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Relatert nyhetssak: TUSparer 100 mill med mobilbruk: Raskere byggetid, mindre konflikter og store innsparinger. Et lite grunderselskap har utviklet en løsning som gjør at avvik og byggefeil oppdages med en gang.(SINTEF Digital bidrar med forskningskompetanse på 3D avbildning og tolking.)Prosjektbeskrivelse:En av de største utfordringene i byggenæringen er gapet mellom hva som er planlagt og hva som faktisk blir bygget. Den gjeldende teknologien for å avdekke slike byggefeil er laserskanning, supplert med manuelle stikkprøver. Laserskanning er ekstremt tidkrevende og dyrt, og kvaliteten på manuell inspeksjon er vanskelig å sikre. Konsekvensen er at man overser svært mange byggefeil. Til tross for stadige fremskritt innen prosjektplanlegging, regner man med at ca 6% av prosjektkostnadene er knyttet til byggefeil eller forsinkelser grunnet misforståelser. Bare i Norge utgjør dette om lag 12 mrd kroner.Prosjektet SIGHT søker å løse dette ved å tilby en 3D skanneprogramvare for mobile enheter, koblet med en cloud-plattform som kan organisere storskala datasett fra de mobile 3D skannerne. Prosjektet har et todelt mål:skape effektiviseringsgevinster i byggebransjens verdikjeder; utvikling, oppussing og nybygg ved å drastisk redusere kostnader og tidsbruk ved oppmåling og digitalisering av eiendom og bygg; samtetablere en prosjektstyringsprosess som utnytter den nye muligheten til å kontinuerlig dokumentere byggeplassen i 3D, og på denne måten fjerne subjektiviteten fra manuelle inspeksjoner.For å nå disse ambisjonene kreves det at man kombinerer maskinsyn og maskinlæring, i tett kobling med sluttbrukere for å utnytte deres erfaring med typiske utfordringer på byggeplassen.Prosjektet SIGHT er et samarbeid mellom Imerso (et Oslo-basert computer vision selskap) og SINTEF Digital som bidrar med forskningskompetanse på 3D avbildning og tolking. Sluttbrukerene er representert med flere av de viktigste aktørene i byggebransjen, inkludert Entra, AF Gruppen, Hel Ved Arkitektur, Multiconsult og Statsbygg.



• Oppstartsbedriften Spacemaker har på et år 
vokst til 20 ansatte

• Kunstig intelligens brukes til å løse 
byplanlegging eller plassering av bygninger 
på tomter

• Prosjektet "OptiSite" med SINTEF skal 
optimere utnyttelsesgraden av tomtene

• Stor mulighet for verdiskaping både for 
grunneiere og samfunnet!

Kunstig intelligens inntar 
arkitektkontorene
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Heldigitalisert Byggeprosess (DigiBuild)
BIA prosjekt, 2018-2021: Backe Entreprenør AS, SINTEF Digital, Lean Communications, BI Centre for the
Construction Industry

• Utvikle kunnskap om hva en heldigitalisert 
byggeprosess innebærer

• Utvikle plattform for sømløs informasjonsflyt 
og datautveksling mellom aktører og 
systemer 

• Utvikle opplæringsverktøy for å lære de ulike 
aktørene i overgangen til en heldigital 
byggeprosess
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Digitalt veikart for 
BAE-næringen 

• Etablere en felles digital plattform

• Sørge for at norske standarder og 
lover og regler blir tilrettelagt for 
digital samhandling

• Kompetanseutvikling i bedrift og 
utdanningssystemet

• Gevinstrealisering og måling av 
effekt

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Digitalisering gir store muligheter for 
BAE-næringen i Norge

• Digitalisering vil radikalt endre måten vi 
jobber, samhandler og kommuniserer på

• Her er det store muligheter for de som 
klarer å tenke nytt … 

• …. og kanskje noen fallgruver for de som 
tror at ting vil forbli slik de er

• "Digitalt Veikart" bør gi et godt 
utgangspunkt for å knytte et langsiktig 
potensial med tiltak som har effekt på kort 
sikt



Teknologi for et bedre samfunn
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