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Agenda

Teknologi for et bedre samfunn

• Spørsmål til deltagerne

• Hva er digitalisering?
• Forklarer noen begreper

• Bygningsinformasjonsmodellering
• Hva er BIM, muligheter, modenhetsnivå

• Hvorfor samle data?
• Eksempler FoU-prosjekter hvor datasamling er sentralt

• Utfordringer og suksesskriterier for digitalisering i anleggssektoren

• Spørsmål til deltagerne

• Diskusjon



Digitalisering?

• Forbindes ofte med IKT, 3D-modeller og 
elektroniske skjemaer
• "Sette strøm på papir"
• Effektiviserer til en viss grad eksisterende 

arbeidsprosesser, men endrer ikke 
produksjonsmetode eller sluttproduktet

• Handler om informasjonsdeling på 
tvers av byggherrer, entreprenører, 
leverandører, osv.



Noen begreper...

• Internet of Things (IoT) – Tingenes internett
• Tingene rundt oss er koblet til internett, kommuniserer med hverandre og samler data

• BigData
• Kontinuerlig strøm av store datamengder

• Kunstig intelligens (KI) - Artificial Intelligence (AI)
• Datasystemer som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer i ulike situasjoner og 

miljø. Maskiner etterligner menneskelig adferd, som problemløsning, planlegging eller gir 
anbefalinger

• Maskinlæring
• Algoritmer eller datasystemer som lærer av data



Noen begreper...

• Digital tvilling
• en digital eller virtuell kopi av en fysisk ting 

som finnes i den virkelige verdenen
• sensorer på den fysiske gjenstanden som 

kommuniserer med den digitale tvillingen og 
holder den "levende"

• Digital transformasjon
• Handler om å komme videre fra bruk av enkle 

verktøy og enkeltinitiativer til en samlet 
struktur for effektiv informasjonsflyt og 
beslutningsprosesser 

Teknologi for et bedre samfunn



Bygningsinformasjonsmodell (BIM)
• Forveksles ofte med en 3D-modell, men det skal være mer enn det:

• 3D: Visualisering, presentasjon i 3D
• 4D: Tid - forenkle planlegging
• 5D: Kostnader – kalkulasjon og justering av budsjett
• 6D: Drift og vedlikehold
• 7D: Bærekraft – finne miljøvennlige løsninger
• 8D: Sikkerhet – inkludere beredskapsplaner og forebygge ulykker

• Samarbeidsplattform hvor det lages digitale modeller av en 
konstruksjon som grunnlag for helhetlig utvikling og 
håndtering av data som er relevant for hele livssyklusen
• Ulike modenhetsnivåer av BIM

• Behov for et nytt begrep? 
• Infrastructure Information Modelling (iiM)



Hvorfor samle data?

• Prosjekteksempler



Målsetting

• 10% reduksjon av tomgang
• Kostnadsreduksjon på 5-8%
• Uavhengig av maskintype

Datadrevet Anleggsplass - Datadriven Site



Optimeringsalgoritme
forteller dumperne hvor

de skal kjøre

Maskinlæring
genererer kart 
basert på
aktivitet

GPS data

Maskindata e.g. 
modellnummer, 
drivstoffbruk, osv. 

Maskinlæringsmodell
som kobler

veikarakteristikk og
drivstofforbruk



IPN (2021 – 2024)

Budsjett: 17,2

PågåendePågående

I "Sirkulær masseforvaltning" skal det utvikles en digital tjenesteplattform
for å effektivisere gjenvinning, bruk og transport av jord- og steinsmasser
mellom aktører i bygg- og anleggsbransjen.

Prosjektet vil utvikle systemer og teknikker for smartere og raskere kunne
kartlegge kvalitet og sortere masser på ulike prosjekter, slik at man lettere
kan oppnå optimalisering av fordeling av masser mellom ulike formål og
prosjekter. Arbeidet søker også å utvikle teknologi som vil kunne tilby hele
verdikjeden verktøy for kommunikasjon og planlegging, for bedre
masseforvaltning både på prosjekt-, regionalt og nasjonalt nivå.

Dette innebærer å innovere på nye tjenestekonsepter, måter å levere
disse på, samt designe og teste en samhandlingsplattform for å muliggjøre
disse tjenestene.



Infrastruktur Infromasjonsmodell (iiM)

• Usikkerhet knyttet til grunnforhold er en av de største utfordringene i 
infrastrukturprosjekter
• Fører ofte til forsinkelser og kostnadsoverskridelser

• Det produseres mengder av data om grunnforhold
• Historiske data fra tidligere brønnboring, kartdata, tomteutvikling, 

osv.
• Forundersøkelser m/dokumentasjon
• Målinger underveis m/dokumentasjon
 Den geotekniske- og geologiske rapporten med data og informasjon 

fra grunnundersøkelsene fra Follobanen er et PDF dokument på 
1827 sider...

• Disse data er ikke tilgjengelige i et format som egner seg for modellering
• Standardisering av geotekniske data gjør det mulig å samle data fra 

tidligere små og store prosjekter langs traséen som skal bygges ut i 
en modell



Hvorfor samle data?

• Optimal produksjon basert på faktiske forhold (sanntidsoppdatering)
• F.eks kontinuerlige undersøkelser av grunnforhold, mulig å justere tiltak

• Mer presise beregninger av materialforbruk, eks. sprøytebetong eller 
injiseringsmasse
• Profilscanning

• Mer presise beregninger av overskuddsmasser, sanntids registrering av massekvalitet
• Mengder, kvalitet, forbedret logistikk, mindre transport

• Forbedret nøyaktighet for utstyr som avhenger av navigasjonssystemer



Utfordringer med digitalisering i anlegg

• "Klatt"-digitalisering
• Mangelfull standardisering av data
• Svak kultur for deling av data, og ingen forretningsmodeller knyttet til det
• Strenge regler for datadeling (GDPR)
• Anleggsplassen er hele tiden i endring og flyttes hele tiden

• nye tilkomstveier, nye grunnforhold, 

• Eksisterende maskinlæringsalgoritmer er utviklet på perfekte, og nesten uendelig 
store datasett. Kan metodene og teorien fra disse overføres til mindre og realistiske 
data fra anleggsplassen?



Suksesskriterier for digitalisering
• Internasjonale standarder og arbeidsprosedyrer for 

modellbaserte prosjekter
• Åpne format (IFC) for utveksling av data
• Krav/spesifikasjoner i kontrakter
• Integrering av alle disipliner i sammen modell (BIM)
• Trådløs tilkobling og strømlinjet dataflyt (WLAN)
• Skybaserte løsninger

• FOLK
• inspirere unge, flinke folk med digital kompetanse til å 

velge en karriere innenfor bygg- og anlegg

• INDUSTRI
• en industri som investerer i smarte løsninger, digitalt 

design, forskning og utvikling
• Nye forretningsmodeller og modeller for offentlige anskaffelser
• Robuste verdikjeder, økt likviditet i alle ledd som åpner for 

digitalisering
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til/

• PWC: Hva er kunstig intelligens?
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• SINTEF: Data Driven Road Construction Sites  
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