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Digitalt veikart 2.0
En anbefaling til

ledere i byggenæringen
Jon Karlsen, Prosjektleder BNL
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Vedlegg

1. Råd til lederne i 19 bransjer

2. Eksempler fra bedrifter 
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Ligger på BNLs hjemmesider
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Mål for arbeidet: 

• Skape forståelse og kompetanse 

på ledernivå 

• Identifisere nødvendig 

digitalisering bedriftene må gjøre 

hver for seg

• Identifisere hva vi må digitalisere 

sammen.

Mandat for Digitaltveikart 2.0

5

Utgangspunktet

6Bygg21s veileder «Industrialisering av 
byggeprosjekter»

Digitalt Veikart 1.0

Noen

hypoteser+ +
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Tilgang arbeidskraft
Bærekraft
Digitalisering

8

Digitalisering er kun verktøy

Det vi egentlig snakker om er 
effektivisering, industrialisering 
eller endring av næringen.
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Hvorfor er digitalisering nødvendig
for å få til bærekraft i byggenæringen?

Jon Karlsen

Vi ønsker:

Være trygge på HMS egenskapene ved bygget og byggets materialer

Ved feil, sykdom eller skader finne ut av: Når produsert, hvor, av hva.

Bygg med bærekraftige materialer ----------- CO2 regnskap.

O avfall fra byggeplass ………………………………Trygg gjenbruk
Resirkulering /OmbrukJon Karlsen
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Gipsplater

Fabrikk Lager

Byggevarehus

Byggeplass

Lager

FDV

Jon Karlsen
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Industrialisering

Bærekraft

Digitalisering
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Generelle råd om 

digitalisering

til lederne i 

byggenæringen

Vi tenker og snakker slik:

Eksempel fra  et medlem
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Råd til lederne i byggenæringen
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1

Ha alltid en 

forretningsmessig 
tilnærming til ny 

teknologi. 

2

Man må ha 

eierskap og 
lederskap fra 

toppen, og ikke 

overlat dette til it-

sjef og it-

avdelingen.

3

Digitaliserings-

strategien må 
forankres i 

bedriftens strategi 

og 

forretningsplaner. 

Sørg også for 
forankring i styret.

4

Sett klare mål for 

hva digitaliseringen 
skal gi, som 

kostnadskutt, 

salgsøkning, 

produktivitetsvekst

, HMS, CO2 el.

5

Mobilisér og 

involvér hele 
organisasjonen. 

Ikke gjør dette til 

en oppgave bare 

for spesialistene.

6

Ikke glem viktigheten av å 

endre arbeidsprosessene og 
forretningsmodellene. (ikke 

bare digitalisere og sementere 

den «gamle» arbeidsmåten)
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«Og vi håper de 
enkelte bransjene vil ta 
rådene, diskutere og 
utvikle videre sammen 
med bedriftene» 
bedriftene.

Råd til bransjene

Våre råd til rådgivende ingeniører           
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Bruk av bestillermakt for 

å få ytterligere 

digitalisering
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• Be om full sporbarhet på alle 
varer (en forutsetning for at 
næringen skal bli «grønn»!)

• Be om maskinlesbare 
produktegenskaper

• Sette klare krav til innholdet i 
BIM

Dette bør du kreve 

som bestiller

2928.04.2021

Fremtidige muligheter
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Fremtidige muligheter
Mål: Inspirere lederne i næringen til å tenke nytt i egen virksomhet 

.

Algoritmer

Kunstig intelligens,
stordata

Droner

VR

3D printing

Sensorteknologi

Robotisering

BIM

Vi vet ikke hvordan fremtidens byggenæring ser ut…
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Vinneren er den 

som finner måter 
å utnytte de nye 
digitale 

mulighetene            

Hva vi må gjøre sammen:

Nødvendige 

felleskomponenter
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Felleskomponenter
• Digitalisering skal være verktøy 

for å nå samfunnsmål og 
målene for byggenæringen!

• Bidra til forretningsutvikling og 
verdiskaping for den enkelte 
bedrift

• Hva trenger vi av felles 
infrastruktur for å lykkes?

Nyhetsbrev fra Digitaliseringsdirektoratet 25.02.2021

Råvarer Vareproduksjon Elementer

Ideutvikling
Planlegging og 

prosjektering
Anbud

Byggeplass

Drift
Rehab -
ombygg

Demonter
ing

Ombruk

Varehus

Digital 
tvilling

Felleskomponenter:
• Mer effektiv 

informasjonsflyt
• Hindre stopp-

punkter
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Fellestjenester bygg

Illustrasjon fra Dibk.no

PDTer
Skal sikre sømløs og riktig informasjonsflyt om 

produkters egenskaper

Tekniske egenskaper
Miljøegenskaper

Lovkrav

Markedskrav
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Hvordan skal vi jobbe med 
felleskomponenter?
• Nasjonalt råd som arena

• Forarbeid i BNL - omforent

• Bedriftsinvolvering
• Prioritering av felleskomponenter som er viktige for 

bedriftene

• Hva skal felleskomponenten løse – koblet opp mot 
målene for miljø/bærekraft, kostnadsreduksjoner, 
verdiskaping?

• Avveininger: Hva skal næringen/bransjen 
involvere seg i og hva bør overlates til bedriftene 
og kommersiell konkurranse?

Hvordan gjør vi det?
• Det er lagt et grunnlag i  arbeidet med Digitalt 

Veikart 2.0 – der det er pekt på noen aktuelle 
fel leskomponenter.

• Behov for ytterligere kartlegging av behovet til 

de ul ike bransjene. 

• Behov?

• Er det en felleskomponent?

• Hvem bør samarbeide om denne felleskomponenten?

• Vi l  utarbeide et aktørkart med relasjoner som 
et grunnlag.  (Skisse over samhandling mellom 

ul ike aktører – hvi lke felleskomponenter er det 
behov for i  disse «møtepunktene») 
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Output: Miljøregnskap + 
digital tvilling til drift

Raskere og korrekt bestilling – right 
on time på byggeplass

Må legge til rette for fremtidens verdikjede 
– hvordan blir den?
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Takk for oppmerksomheten!

Jon Karlsen
jon.karlsen@bnl.no
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