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> Off-byggeplass produksjonsvekst

I alle forskjellige former, fra 2D-elementer opp til 3D-moduler

> Effektivisering av arbeidet på byggeplassen

Inkludert produksjon på stedet med forbedringsprosesser 

(lean processes) støttet av automatisering, mekanisering og 

relaterte tjenester

> Digitalisert forbedringsprosesser (lean processes) fra design 

til slutten av livsløpet

> Forbedret (Leaner) og mer effektivt distribusjonsnettverk

> Livssyklustekning, fra design til slutten av livsløpet og 

dekonstruksjon
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1. NYBYGG & BYGNINGER, STORE 
RENOVERINGER BLIR 
INDUSTRIALISERT

World wide trender:
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Digitalisering er kun verktøy.

Det vi egentlig snakker om er 

effektivisering/industrialisering eller endring av 

næringen.
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Mandat for Digitalt veikart 2.0

Mål for arbeidet: 

- Skape forståelse, eierskap og forankring til hvordan ytterligere digitalisering kan gi norsk 

byggenæring forretningsmessige konkurransefortrinn til beste for samfunn og bedrifter i hele 

verdikjeden. 

- Skape forståelse og kompetanse på ledernivå om betydningen av hva innholdet bør være i de enkelte 

virksomhetenes digitale veikart

- Identifisere nødvendige tiltak og prosjekter, og bidra til samordning av nye og eksisterende initiativ 

herunder få etablert nødvendige felleskomponenter. Bred deltagelse fra hele næringen vil bidra til at 

Norges største fastlandsnæring blir premissgiver for videre utvikling av næringen. 



• Firmaer:

• 900 arkitekter

• 3000 eiendom

• 950 Handel

• 1800 Rådgivning

• 16 000 Utførende

• 550 Utleie 

• 100 vareprodusenter
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Hva er næringen?



ÅTTE HYPOTESER:

Fire for diskusjon

Fire for videre arbeide

«Underlaget for 

hypotesene»:

• Bygg21 Veilederen om 

industrialisering

• Veikart 1.0
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Hypotese 1: 

Næringens problem er dårlig lønnsomhet og svak 

produktivitetsutvikling

sammen med økende ny konkurranse.
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Lønnsomhet:

Eks: De 100 største 

entreprenørene i Norge;

Snitt overskudd 2018 ca. 2,3% av 

omsetningen. (Dårligste siden 

2002).

Eks: De 20 største 

vindusprodusentene, ca. 2%.
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S W O T
Strenghts Weaknesses Opportunities Threats

• Stor og betydningsfull

• Viktig for distriktene 

(arbeidsplasser)

• Kan norske forhold

• Norge har en god 

image i utlandet

• Høy kjøpekraft i Norge

• Vi har digitalisert lenge

• Svak produktivitets-

utvikling

• Dårlig lønnsomhet (?)

• Høye kostnader

• Fragmentert 

• Useriøse gir en dårlig 

image

• Lite industrialisert 

næring (digitalisering)

• Industrialisering vha

ny teknologi

• Bærekraftige 

løsninger

• Innovasjon

• Nye disruptive

løsninger

• Nye 

forretningsmodeller

• Få vekk de useriøse

• ROT markedet.

• Eksport av norske 

løsninger og kvalitet?

• Økt konkurranse fra 

nye aktører

• Useriøsitet

• Økt gjeldsbelastning

• Fallende norsk 

oljeavhengig økonomi?

• Hus blir for dyrt for 

vanlige folk
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Hypotese 2: 

Det mest samfunnsnyttige og ansvaret du kan ta er å 

sørge for at bedriften driver 

lønnsomt, slik at den kan investere, utvikle seg og 

drive bærekraftig.
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Hypotese 3: 

Den eneste reelle muligheten vi har i byggenæringen i 

Norge (med de høye lønnskostnadene vi har) for å møte 

den økende globale  konkurransen, er å ta i bruk ny 

kompetanse og ny teknologi (digitalisering/automatisering).



Vi må tenke økonomi når vi 

digitaliserer
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Alle digitaliseringstiltak må gi økt konkurransekraft
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Hypotese 4: 
Digitalisering må ikke bli konsulentmat. Industrialisering/

digitalisering må topplederen ha fullt eierskap i.

(Bedriftens strategi og hva som gir målbare økonomiske 

effekter, må være styrende for hvilke digitaliseringstiltak som 

gjøres).

Hvordan skal vi få topplederne til å forstå helheten, skjønne 

de økonomiske og strategiske  effektene og ta eierskap?
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Slik snakker vi ikke på ledernivå

LCA

PDA

PDT

IFC

ICE

VRAI

COBUILDER

BUILDING SMART

NeB SUPPLY

BEAst
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Øyvind Eriksen, Styreleder 
Aker og Aker Solution,
om digitalisering: 



19

Hypotese 5: 
Et digitalt veikart for håndverkeren på Røn

i Valdres, er helt annerledes enn for Veidekke eller Glava.

Hvorledes ser trussel og mulighetsbildet ut for mitt selskap?

Hvordan ser trussel, mulighetsbildet og veilederen ut for en arkitekt?

Hvordan ser trussel, mulighetsbildet og veilederen ut for en håndverkerbedrift?

Hvordan ser trussel, mulighetsbildet og veilederen ut for en stor entreprenør?

Hvordan ser trussel, mulighetsbildet og veilederen ut for en husprodusent?

Hvordan ser trussel, mulighetsbildet og veilederen ut for handelen?

Hvordan ser trussel, mulighetsbildet og veilederen ut for en vareprodusent? 

Hvordan ser trussel og mulighetsbildet ut for mitt selskap?
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Digitalt veikart er også: 

INNOVATION

KUNDER
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IM
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Gruppe 1: 
Thomas

Alle virksomheter bør ha en digitaliseringsstrategi (veikart). 
For å kunne lage et slikt veikart for egen virksomhet
må man forstå sin posisjon; hvilke trusler og muligheter som
den digitaliseringen som skjer nå gjennom hele næringen, skaper for egen bedrift og bransje.

Videre kommer vår korte observasjon og anbefaling for



7. Byggevareprodusent
Skrevet av Jon Karlsen, tidl Glava og Saint Gobain Byggevarer

Digital modenhet / digital status:
Byggevareprodusentene har digitalisert lenge og tenker industrielt. De fleste har velfungerende ERP systemer, er i gang med EDI med sine
kunder, har automatisert og robotisert, har  digitalisert de fleste av sine administrative systemer etc. 
Det er relativt nytt for industrien at det vil bli brukt digitale tvillinger og kravet til full sporbarhet er nytt i byggenæringen.

Utfordringer / trusler / muligheter:
Den digitale utviklingen i byggenæringen setter større og større krav til industrien. Dette er krav som gjelder:
- Omfattende miljø og egenskapsdokumentasjon og krav til CO2 regnskap hvor alle produkter inngår
- Full sporbarhet  på varene til enhver tid. «Sømløs» utveksling av all vareinformasjon.
- Gjenbruk av materialer
- Bedre og lettere tilgjengelig produktdokumentasjon
- Konkurrenter med lavere kostnader
De som ikke klarer å løse disse utfordringene vil miste leveranser. De som klarer det vil kunne ta større del av markedet.
Det er også en fare for å bli «anonymisert» og «standardisert» for de som ikke gjør dette godt nok.

Våre råd til ledelsen:
1) Sørg for å ha skikkelig god dokumentasjon (bilder etc) i varedatbasene (NOBB, NFR, EFO, CoBuilder). Det er her valgene blir tatt.
2) Dere må dokumentere og gjøre alle miljøegenskaper maskinlesbare. Dvs det må lages PDT (product data templates) er for dine produkter.
3) Dere må ha full sporbarhet hele veien. Dvs produktene må merkes og ha GTIN nr. (Pakkseddel nivå 3)
4) Tilrettelegg for EDI både med kunder og leverandører.
5) Sett dere inn i prinsippene for Industri 4.0 og bruk av IOT (Internet of things) for videre effektivisering.
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Hypotese 6: 
I næringen må vi gjøre noen felles valg og det er  noe vi må 

samarbeide om. (Felleskomponenter)

Hvilke felleskomponenter (og standarder) må vi være enige i?

Hvordan skal vi få det til å skje?



EFO

Vareinfo+

egenskap

er

NRF

Vareinfo

+egenska

per

NOBB

Vareinfo+

egenskap

er

Meldingssentral
(Handelsmeldinger)

Meldingsstandar

d

PDT Katalog
Forvaltning

Standard 

Norge

Produktstandarder utarbeides

av de enkelte bransjer /vareeiere

Mål:

Effektiv vareflyt, sømløs digital flyt av all vareinformasjon

Bygging vha digital tvilling

+ GS1, GTIN,

Standard for vareidentifikasjon

og merking

En felles VDC metodikk?

+BIM underlag i IFC format?

Felleskomponenter?

(Andre?)

1) Hvem / hvordan skal vi få gjennomført felleskomponentene?

2) Hvordan skal vi forvalte videre?

3) Hvordan skal de brukes

Nav 1

Nav 2



Gruppe 2: Jøns
3stk workshops, første i 
februar

For at vi skal klare å overføre nødvendig informasjon «digitalt, sømløst og effektivt» mellom aktørene i Byggenæringen, må
Vi etablere noen «felleskomponenter « og vi må bli enige om noen felles standarder vi skal bruke:

Vi anbefaler at det etableres følgende «felleskomponenter:

1) Felleskomponent og hvorfor (og hvem bør ta eierskap) bør vi etablere den:
2) ………..
3) …………
4) ………..
5) ……….

Vi anbefaler at følgende viktige fellesstandarder brukes:
1)
2)
3)
4)
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Hypotese 7: 
Uten at bestillerne bruker sin bestillermakt for å  tvinge frem 

digitale løsninger kommer vi ingen vei.

Hvem har bestillermakt for å kunne kreve digitalisering?

Hvordan bør denne brukes?
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Gausdal, Mestergruppen og Byggmakker krever

Pakkseddel nivå 3
Boligprodusentene krever maskinlesbar

produktinformasjon

Statsbygg krever prosjektering i BIM



Gruppe 3: Thor Olaf (eget notat utarbeidet)
Bruk av bestillermakt.

Med klok bruk av bestillermakten vil digitaliseringen i næringen gå fortere.

Vi anbefaler at du som eiendomsforvalter krever av din leverandør/kunde:
1)……………..
2)……………..
3)……………..
4)………………

Vi anbefaler at du som Byggherre eiendomsutvikler/investor kreve av din leverandør/kunde:
1)………………..
2)……………….
3)……………….
4)………………..

Vi anbefaler at du som entreprenør krever av din leverandør/kunde:
1)……………..
2)……………..
3)……………..
4)………………
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Hypotese 8: 
Nye digitale løsninger gir muligheter for forenklinger og 

store besparelser i forretningsprosessene

Hvilke små og store muligheter ser vi? 

Hvilke effekter kunne vi få frem?

Hva er det riktig at BNL engasjerer seg videre i?



Kunde

Prosjekt

Arkitekt + 

Rådgiver

Tidlig

Design 

Rådgivende 

Enginør

Detalj 

prosjekt

Entreprenør 

Innkjøp

Produsent

Produksjon

Handel

Kjede

Logistikk

Entreprenør

Bygging

Kunde

Overtakelse
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I dag:



Brukere

Krav

«PropTech»

AI, IOT

Design

Beregninger

Valg av 

produkter

Produsenter

Elementer

Moduler

Entreprenør

Logistikk

Montasje

User

Overtakelse

Drift
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Fremtiden?



33

Styringsgruppe (Toppledergruppe 

hele næringen)

Prosjektleder 

Jon Karlsen

Sekretariat/m

edia/info

Anette 

Ramstad

Referansegruppe

Arbeidsgruppe JK, AR +++

Prosjekt

gruppe

Prosjekt

gruppe
Prosjekt

gruppe

Prosjekt

gruppe

Møte 1gg pr måned



sept.          oktober             november           desember          januar              februar           mars             april          mai             juni    

2019 2020

Ref .

Gruppe

møte

Ref

Gruppe

Møte 14.10

Ref

Gruppe

Møte 4.11

Ref

Gruppe

møte

Ref

Gruppe

møte

Ref

Gruppe

møte

Ref

Gruppe

møte

Ref

Gruppe

møte

Ref

Gruppe

møte

Ref

Gruppe

møte

1.Styrings

Gruppe 

Møte 3.12.19

Styrings

Gruppe

møte

2.Styrings

Gruppe 

Møte  

17.3.20

1.Styringsgruppemøte

Organisering

Arbeidsprogram

Legitimitet (SWOT)

Hvordan få engasjert 

toppledere i 

Digitalisering

2.Styringsgruppe-

møte

Trussel/mulighetsb

ilde per bransje

Råd til de 

forskjellige 

bransjene

Foredrag:

Gustavo Mello
Professor AI Oslo 

Met

3. 

Styringsgruppe-

møte

Hvilke 

felleskomponenter 

skal vi ha?

Hvordan/hvem 

skal utøve 

bestillermakt?

4. 

Styringsgruppe-

møte

Mulighetsbildet 

videre?

Videre arbeid?
AG 1

AG 2

AG 3
AG 5

AG 4
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Kampanje rettet mot ledere i næringen:

Des 2019: 

• Utsendelse underlag fra toppledermøte

• Pressemelding

• Leserinnlegg på Bygg.no

• Informasjonsmail

Jan 2020:

• Informasjonsmail til alle involverte – status

• Pressemelding GRUPPE 2, Thomas

Feb 2020:

• Pressemelding (før toppledersamlingen)

• Pressemelding GRUPPE 3 , Jøns

Mar 2020:

• Toppledersamling 17.3

• Sammen 2020

• Utsendelse 1 fra bransjene

• Pressemelding

April 2020:

• Pressemelding gruppe 4: Thor Olaf

Mai 2020:

Juni 2020: 

• Toppledersamling

• Veikart 2.0 Seminar

• Utsendelse 2 fra bransjene

August 2020

Arendalsuka

VIDERE Høsten

• Stort bransjetreff digitalisering Veikart 2.0

• Bransjetreff med anbefalingene
Erland Løkken, Bergene Holm

Bjarne Hønningstad, Moelven 

Wood


