
Hva kan vi gjøre for å løfte digital modenhet i bygg-

og anleggsbransjen?
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- Erfaringsbasert fokus på hva som kreves for å starte en 

digitaliseringsprosess i en organisasjon.



SKARPE råd
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Prosjekt- og 

programledelse

Mobile og 

trådløse nettverk

Smarte og 

bærekraftige 

bygg

Risiko og 

informasjons-

sikkerhet



Våre erfaringer er bl.a. hentet fra:

Modernisering av Helse Sør-Øst

Sykehuset Østfold

Terminal T3 – Flesland

Terminal T2 – Gardermoen

Ahus Universitetssykehus

St. Olav Hospital
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Digitalisering – Hva er hensikten?

Hensikten med et byggeprosjekt er å 
etablere en arena for en bærekraftig,  
fremtidsrettet, effektiv og sikker 
virksomhetsprosess

Målet for hver prosjektdeltaker må være å 

levere et bidrag som gir en gevinst til 
oppdragsgivers virksomhetsmål 

levere på en konkurransedyktig og effektiv måte

Fremtidens varer og tjenester skapes på 
informasjonsutveksling og digital 
samhandling 

Er løsningen digitalisering av virksomheten? 
JA, men….
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Arkitektur

Smarte og fremtidsrettede 

funksjoner

Teknologi 

infrastruktur

Materialer

Attraktivitet Produktivitet Bærekraft Sikkerhet FDV

Kompleksitet i innhold

og verdikjeder

Digitalt økosystem

Tilrettelagt IKT infrastruktur
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Digitalisert virksomhet

Forstå hvordan data/informasjon skaper verdi for virksomheten

Utvikle en digital verdikjede hvor systemer, maskiner og mennesker samhandler og utveksler informasjon.

Automatisere informasjonsstrømmen

Analysere data for optimalisering

Etablere en digitaliseringsstrategi

Hvordan oppnå digitalt økosystem

Økt fokus på datasikkerhet - Informasjonsutveksling og samhandling øker risiko for skadeverk 

Etablere god prosesstyring og kontroll

Trygg, robust og sikker IKT infrastruktur

Kontroll, styring, optimalisering 

Utvikle en digital kultur i virksomheten

Forstå teknologien og mulighetene den gir

Forstå utfordringene og risikosiden ved digitale verdikjeder

Kontinuerlig søken etter høyere utnyttelsesgrad og forbedringer
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Virksomhet

Prosjekter - Dagens gjennomføringsmodell
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Byggeprosjektet

Entreprise A Entreprise B Entreprise C Entreprise D Entreprise E

Hovedprosjekt



Virksomhet

Prosjekter - Ønsket gjennomføringsmodell

9

Byggeprosjektet

Entreprise A Entreprise B Entreprise C Entreprise D Entreprise E

Hovedprosjekt



Virksomhet
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Digital prosjektbasert virksomheten i BA bransjen
Svært få leverer prosjektet alene

Prosjektdeltakende virksomheter må samhandle effektivt for å klare å levere på sine og bransjens 
mål. 
Fremtidens prosjekter vil bli mye mer digitale, både i gjennomføring og i innhold

Utfordringer: 
Etablere et godt samspill i prosjektet

Et prosjekt er tidsavgrenset

Ulike aktører for hvert prosjekt

Begrenset tid til kulturendring, kunnskapsutvikling og opplæring i prosjektet

Virksomheter har ulike verktøy og prosesser – selv om de er digitaliserte

Levere bedre verdi til Kunden (moderne og fremtidsrettet)

Prosjektene må bli mer dynamiske ift. innhold for at leveransen ikke skal bli «foreldet».

Løsninger og utstyr går ut på dato

Kundens endringsreise vil avdekke nye og endrede behov

Behov:
Prosjektleveranser og prosesser må kunne fungere som fundament og rammeverk for kundens virksomhet også. 

Trekke optimalisering av kundens virksomhetsprosesser inn i byggeprosjektet i større grad

Bygge en digital arena som både støtter prosessene i byggeprosjektet og kundens virksomhet

Gjenbruke og videreføre data fra byggeprosjektet inn i kundens drift og forvaltning

Tilrettelegge for at prosjektet kan levere digital tvilling

Etablere standardiserte verdikjeder for prosjektprosessene

Basert på digitale verdikjeder

Ivaretar sikker og automatisk Informasjonsflyt
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Digital prosjektbasert virksomheten i BA bransjen
Hva må til:

Etablere digitaliseringsstrategi som tidligfase aktivitet

Standardisere på felles filformater og grensesnitt for hele prosjektprosessen

Hver virksomhet må enkelt kunne koble seg på med sine støttesystemer og verktøy 
(plug and play)

Etablere en prosjektmodell som tilrettelegger for integrert samhandling og styring basert 
på at hver enkelt deltakende virksomhet kan benytte sine styrings- og produksjonssystemer 
og verktøy

Etablere kontraktsmodeller som ivaretar integrerte leveranseprosesser med deling av data 
og som incentiverer optimalisering

Ansvar – medansvar for effektive verdikjeder og informasjonsflyt

Sikkerhet – Informasjonssikkerhet, datasikkerhet for delt informasjon, sikkerhetssystemer mot 
skadeverk

Rettigheter og plikter

Incentiver for optimalisering som bidrar til gevinster for prosjektfellesskapet og Kunden
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Vi skaper verdi for kundene våre 
gjennom kunnskap og kreativ utnyttelse 

av teknologi


