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Daglig leder har ordet:

BIM Verdi er et åpent og inkluderende 
nettverk for og med aktører som vil  
effektivisere med digitale løsninger 
Gjennom pilotprosjekter og støttetjenester, er det vårt mål å skape varige verdier gjen-
nom avgrensede, praktiske og banebrytende digitale løsninger basert på åpne standar-
der. 

Historien vår startet for fem år siden da 
blant andre Backe Østfold, Værste as, 
Bravida og BIM-teknikerlinjen på Fagsko-
len i Østfold  ønsket å skaffe seg praktisk 
erfaring med ulike åpenBIM-løsninger. Ini-
tiativet ble støttet av Innovasjon Norges 
Bedriftsnettverksprogram i 2016-18. Delta-
kerne var så fornøyde med metodikken og 
resultatene vi oppnådde at de nå ønsker å 
finansiere arbeidet videre fra egene lomme. 
Det er vi glade for.
 
Vår metodikk
Kjernen i vår metodik er bygd opp rundt 
TemaPiloter, ByggePIloter, PilotGrupper og 
PilotVerksteder. En TemaPilot (TP) skal ha 
minimum en problemeier med en utfordring 

som ønskes løst sammen med brukere, 
samarbeidspartnere og leverandører. For 
teste, validere og sikre reell verdiøkning, 
testes løsningene vi kommer fram til i prak-
tiske ByggePiloter, hvor vi utelukkende job-
ber med faktiske bygningsdata. En Pilot-
Gruppe (PG) kan bestå av flere TemaPiloter 
og ByggePiloter. Det femte kjernebegrepet 
i vår metodikk er PilotVerksted (PV) hvor en 
lang rekke aktører kommer sammen for å 
generere - og berike - nye TemaPiloter.
 
Åpent for alle
Nettverket BIM Verdi er åpent for alle som 
vil delta i praktisk, målrettet og verdiska-
pende digitalisering. Våre deltakere og 
partnere er primært krevende kunder og 

innovative leverandører i den norske byg-
genæringen, som har det til felles at de tror 
på å seier gjennom åpenhet, samarbeid og 
deling av erfaring.
 
 Digitalisere sammen
I tiden fremover vil vi benytte BNLs «Digitalt 
Veikart» til å definere, dele og bearbeide 
problemstillinger, piloter og prosesser.
 
Velkommen til digitalisering i praksis!
 
Hilsen
Bård Krogshus

DIGITALT KOMPETANSELØFT
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SCENE 2
70 STK

SCENE 1
 300 STK

Pecha Kucha*  (7 min)

presentasjoner og 

miniseminarer (20 min)

Prosjekt/ 

samarbeidsstands

Åpningskonferansen

på onsdag

Hovedtema for Bygg Reis Deg 2019 er bærekraft og 
digitalisering.

Digital Arena vil ha miniforedrag, presentasjoner og 
utstillinger som reflekterer disse temaene med både 
visjonære og praktiske innslag.

Forslag til innlegg og presentasjoner kan sendes til  
tema@bimverdi.no

* Hva er Pecha Kucha?
Det er en presentasjonsform hvor budskapet skal komprimeres til 20 lysark 
over ca. 7 min., dvs. ca. 20 sekunder per lysark. Se www.pechakucha.com/

BIM VERDI: DIGITAL ARENA
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Del din kunnskap  
på Bygg Reis Deg
En av mine lederidoler er Jean-Claude Biver, administrerende direktør i den sveitsiske 
klokkeprodusenten TAG Heuer. Han har jobbet hele sin yrkeskarriere i den Sveitsiske 
klokkeindustrien. Han har noen leveregler som inspirerer meg og det ene handler om å 
dele sin kunnskap.

Det å dele kan jo være utfordrende både 
for barn og voksne. For mange er det mye 
lettere å få enn å gi. Jean-Claude har imid-
lertid en tanke om at det å dele er det første 
steget man må være villig til å ta om man 
skal få noe tilbake.
Man kan være villig til å dele penger, kunn-
skap, erfaringer, opplevelser, usikkerhet, 
feil og suksesser. Men man kan også vegre 
seg fra å dele noe med noen.

Man kan tenke at dersom jeg deler min 
usikkerhet kan folk begynne å tvile på meg, 
dersom jeg deler min suksess vil andre ko-
piere meg og kanskje mister jeg posisjonen 
som den fremste i min rolle.

Men hva blir resultatet hvis ingen er villig til 
å dele? Hvordan utvikler en bransje og næ-
ring seg hvis ingen vil dele sin kunnskap? 
Hvordan utvikler bedriften min seg hvis alle 
holder ting for seg selv?

Ved å dele sin kunnskap vil man oppleve å 
få noe igjen. Man kan bidra til en felles ut-
vikling. Man får en god følelse av å dele og 
man bidrar til at teamet blir sterkere.

Derfor er det så motiverende å jobbe med 
Bygg Reis Deg som har som misjon å ar-
rangere og utvikle møteplasser med fokus 
på kunnskapsdeling og økt konkurranse-
kraft. En møteplass som samler over 500 
bedrifter som deler av sin kunnskap, sine 
innovative løsninger, erfaring og kompe-
tanse.  Over 200 seminarer hvor alle i byg-
geprosessen kan finne sine innlegg som 
gjør at akkurat de kan utvikle seg i sin rolle 

i byggeprosessen. En plass hvor mer enn 
40.000 besøkende, deler sine erfaringer 
og kunnskap i den hensikt å styrke egne 
ferdigheter og konkurransekraft.
Vil du lære mer om Jean Claude Biver kan 
du sjekke ut noen videoer på YouTube: 
Jean-Claude Biver: Four Principles

Vil du lære mer om hva våre utstillere og 
foredragsholdere vil dele med deg er det 
bare å holde av datoene 16-19 oktober. Så 
ønsker jeg deg velkommen til Bygg Reis 
Deg 2019.

Vår visjon, verdier og løfte
Bygg Reis Deg AS jobber hver dag for å 
utvikle byggenæringens viktigste møte-
plasser.  Vi mener at Norges største land-
baserte næring fortjener felles møteplasser 
på tvers av bransjer. Gjennom våre verdier 
- skikkelig, smart og modig - skal vi bruke 
våre arrangementer til å vise frem og bidra 
til utvikling av verdens mest bærekraftige 
byggeindustri. Vi skal være utstillingsvindu-
et for norsk kvalitet og skikkelighet. Byg-
ge- og eiendomsnæringen har et betydelig 
potensial og påvirkningskraft i det grønne 
skiftet. Bygg Reis Deg skal bidra til at våre 
besøkende ligger et «hestehode» foran i 
denne utviklingen, med god hjelp fra våre 
utstillere. 

Ambisjoner for Bygg Reis Deg 2019
Bygg Reis Deg har siden 1954 vært en mø-
teplass som har ambisjon om å samle flest 
mulig aktører som bidrar i en byggeprosess 
og sørge for at de får ny og oppdatert kunn-

skap om hvordan de kan bygge best mulig. 
I tillegg har vi hatt en rolle som rådgiver for 
de som skal realisere sin byggedrøm. En-
ten det er offentlige eller private byggherrer. 
Disse ambisjonene står like sterkt i 2019. 
Vi skal gi gode råd til de som skal bestille 
og gode råd til de som skal realisere sine 
bygg- eller rehabiliteringsprosjekter. 

Vi skal sørge for at bestillerne får de beste 
rådene slik at man får mest mulig bygg for 
pengene og vi skal inspirere de som skal 
realisere byggeprosjektene. Vi skal vise ek-
sempler på hvordan man kan samarbeide 
bedre og gjennomføre vekslingene mellom 
de ulike fagområdene på en bedre og ras-
kere måte slik at de profesjonelle aktørene 
leverer bedre, billigere og raskere bygg- el-
ler rehabiliteringsprosjekter. 

Hvorfor Det Norske Byggemøtet 
og Bygg Reis Deg
Senest på Byggedagene 2019 ble det 
snakket om behovet for økt samarbeid og 
tillit mellom partene i et byggeprosjekt. Det 
ble også nevnt at man må begynne å mar-
kedsføre og synliggjøre den nytten samfun-
net har av bygge- og eiendomsnæringens 
virksomhet og belyse de oppgavene denne 
næringen utfører. Dette er noe av motiva-
sjonen til at vi i 2017 etablerte Det Norske 
Byggemøtet som en møteplass for alle 
bransjer og fagområder som er involvert i 
en byggeprosess. Vi tror det er behov for 
en felles møteplass på tvers av bransjer 
hvor hensikten er å tilegne seg samme 
kunnskap og danne grunnlag for økt sam-

spill som igjen vil gi samtlige aktører økt 
konkurransekraft og økt verdi for bygg-
herrer og byggeiere.

Digitalt samarbeid = Digital arena
Bygg Reis Deg legger til rette for en rekke 
tilleggsaktiviteter under årets messe. Her 
ønsker vi å spre mest mulig kunnskap om 
de verktøy og muligheter som finnes for 
en mer effektiv og lønnsom byggenæring. 

Et av tiltakene er vår egen Digitale arena. 
Dette er et område som skal bidra til økt 
kunnskap om Byggenæringens digitale 
veikart og hvordan dette kan lede deg i 
din rolle til å prestere bedre. Her bruker 
vi praktiske eksempler og seminarinnlegg 
for å dele kunnskap og erfaring. 

Vi legger i tillegg til rette for at aktuelle ut-
stillere kan ha stand i det samme området 
og få taletid på en av våre scener under 
Det Norske Byggemøtet.

• Digital Arena – Et område i hall A med  
 et eget aktivitetsområde for digitale  
 løsninger.

Aktiviteter under Bygg Reis Deg
NM i malerfaget - skjer i hall E
NM og svenneprøver i rørleggerfaget – 
skjer i Hall B
Det Norske Byggemøtet skal foregå på 4 
ulike scener. Her skal temaene samspill, 
digitalisering og bærekraft belyses for uli-
ke målgrupper i ulike faser av byggepro-
sessen. 

Prisutdelinger
Byggenæringens innovasjonspris 2019 
deles ut til et firma/organisasjon eller et 
team som har gjort en særlig innsats når 
det gjelder innovasjon knyttet til proses-
ser, produkter og tjenester samt bidratt til 
en mer bærekraftig og konkurransedyktig 
byggenæring. Løsningen skal være i funk-
sjon og kunne dokumentere økt konkur-
ransekraft og verdiskapning.

Byggenæringens ærespris 2019 deles ut 
til en person som over tid har gjort noe 
ekstraordinært bra for å fremme byg-
genæringen i Norge.

Struktur i hallene
Nytt av året er at vi har forsøkt å ta med 
våre besøkende gjennom hele byggepro-
sessen fra a til å. Eller hall A til hall E. Den 
skal altså gjenspeile byggeprosessen. 
Utstillingen starter i hall A. Her skal du 
finne gode rådgivere i tidlig fase som bi-
drar til best mulig planlegging og innsikt i 
forhold til gjennomføringen. I hall A finner 
du utstillere som har løsninger og digitale 
verktøy. Deretter tar vi med oss de besø-
kende videre gjennom et bredt spekter av 
produkter og materialer på uteområdet 
og i hallene B, C og D. Til slutt ender vi 
opp i hall E hvor du finner verktøy og mas-
kiner du trenger for å utføre jobben. 

Struktur for Det Norske Bygge-
møtet 2019
Det Norske Byggemøtet består av semi-
narer og foredrag på fire scener i halle-

ne A, D og E alle dager under Bygg Reis 
Deg. Målet med seminarene er å inspire-
re deltagerne til endring og handling via 
inspirerende foredrag. Vi har målrettet 
seminarene slik at de skal dekke ulike fa-
ser og målgrupper med utgangspunkt i 
viktige og dagsaktuelle temaer. 

Fasene er: 
1. Ledelse/organisering
2. Planlegging
3. Materialvalg
4.Utførende

Målgruppene er: 
1. Ledere
2. Operative

Temaene er: 
• Innovasjon
• Digitalisering
• Bærekraft Klima
• Bærekraft Samfunn
• Bærekraft økonomi
• Lønnsomhet
• Samspill

For at de besøkende på Bygg Reis Deg 
og Det Norske Byggemøtet skal få best 
mulig effekt er det lagt opp til at alle inn-
legg på scene 2, 3 og 4 skal presenteres 
minimum 2 ganger i løpet av messen. 
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Hva er  
«buildingSMART 
Data Dictionary» 

(bSDD)
bSDD er en universell «oversetter» som sørger for at data fra mange ulike kilder 

kan uttrykkes på ett språk. Blant mye annet kan bSDD brukes til å oversette 
dokumentasjon, egenskaper og sørge for at alle benevnelser knyttet til 

byggevarer fra hele verden opprettholder sin opprinnelige betydning, 
i henhold til lokale forskrifter, godkjente bruksområder og de krav 

som måtte stilles.  Før, under og etter bygging. 

buildingSMART Norge

Hva er  
«Digitalt veikart»

«Digital veikart for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen for økt 
verdiskapning og bærekraft gjelder fram til 2025» og skisserer kon-

krete forutsetninger og produkter som skal lede næringen inn i en 
heldigital framtid. Standarder, tilrettelagt for digital samhand-

ling, er avgjørende for at næringens aktører, både offentli-
ge og private, skal kunne digitalisere sammen.

bnl

Ikke bli stående på perrongen når toget går

Vi skreddersyr  
«Digitale veikart» for 
enhver virksomhet
BIM Verdi har i løpet av det siste året veid modenhet og utviklet mer enn 20 spesialtil-
passede, digitaliserings strategier for små og store aktører. Alle etter mønster av den 
helhetlige strategien «Digitalt veikart for byggenæringen» utarbeidet av Byggenærin-
gens Landsforening (BNL).

– Uansett hva kjernevirksomheten din 
er, hvilken rolle du spiller i verdikjeden, 
eller hvor langt dere er kommet med 
digitaliseringen, kan vi hjelpe deg å se 
mulighetene som nå åpner seg, og 
sammen definere mål og utstyre dere 
med de redskapene som gjør det mu-
lig å nå dem, sier daglig leder i BIM 
Verdi Bård Krogshus.

Innsikt og forståelse
Gjennom en grundig analyse av din 
virksomhets natur og behov, hjelper 
BIM Verdi deg til et kortfattet veikart 
som både kan fungere som et praktisk 
redskap i det daglige og som en solid 
grunnstein i en helhetlig digitaliserings-
strategi.

– Målet er å strukturere og løse 
informasjonsflaskehalser innen 
alle grener av bygg, anlegg og 
eiendom. Våre redskaper er 
analyse, faktabasert råd-
givning og gjennomføring 
av pilot- og referanse-
prosjekter.  Innledningsvis 
kjører vi derfor et kort inter-
vju basert på et standardisert 
spørreskjema. Intervjuet utgjør 
basisen for en konsis workshop 
hvor vi sammen ser på modenheten 
i din virksomhet, definerer realistiske 
mål og sammen finner den 

raskeste veien for å nå dem. Sluttpro-
duktet er en kortfattet, forståelig og 
presis rapport, sier Krogshus

– Strukturen viser på den ene side hvil-
ke grep næringen bør ta for å maksi-
mere effekten av digitaliseringen. På 
den andre siden synliggjør den hvordan 
 din virksomhet kan nyttiggjøre seg det 
arbeidet 

som gjøres sentralt, og på  den må-
ten ta i bruk metoder, verktøy og pro-
sesser som harmonerer med resten 
av næringen. Målet er en konsis-
tent digitalisering som kommer alle 
til gode, sier BIM-spesialist Lars Chr.  
Christensen, som også har vært en av 
medforfatterne i utarbeidelsen av det 
originale veikartet fra BNL. 
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To connect the dots you 
must first collect the dots

Alt som kan digitaliseres vil 
bli digitalisert

Digitale  
flaskehalser

En digital flaskehals kjennetegnes gjerne ved at infor-
masjonsflyten stopper opp ett eller annet sted i verdi-

kjeden, Internt eller eksternt, Noe som gjerne fører 
til at nøkkelpersoner, beslutningstagere og digi-

tale systemer ikke får viktig informasjon og 
av den grunn blir ute av stand til å hånd-

tere prosessen, at informasjonsflyten 
derfor stopper opp.
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Produkter og  tjenester

MuliggjørereMal 160707

Kilde: multiBIM as, 2016

ÅRLIG EFFEKT (33%)
-3-6 mrd investering
-1-2 mrd drift

INVESTERING
-y millÅRLIG EFFEKT (20%)

-500-2 mrd investering
-0,5-1 mrd drift

INVESTERING
-y mill

I dag Kort sikt 
(2017-2018)

Mellomlang sikt
(2019-20-21)

Lang sikt
(2022-23-24-25)

33 % billigere

50% raskere

50 % økt eksport

50 % mindre utslipp

MÅL

x mill pr år

• ISO19650
Del 3&4

• «PIM 
Roads»

• «PIM 
Rails»

x mill pr år

• ISO • CEN

• ISO19650
Del 1&2

• Std. oversikt

• PDT std.
• bsDD norsk 

kontekst

• BIM - GIS
std.

Finansiering: 3-4 mill pr år

• UML

• SOSI?

• ?

x mill pr årx mill pr år

• Måle 
nasjonale 
effekter

INVESTERING
-x mill

ÅRLIG EFFEKT (10%):
-250-500 mil investering
-50 mill drift

• Krav alle prosjekter
x mill pr år

• Bred 
implementering

x mill pr år

• Kontrakter
x mill pr år

• FoU: sensorer

• FoU: verdiskaping

• maskinstyring

• FoU: semantisk 
teknologi

Heldigitalisert, 
konkurransedyktig 

og bærekraftig 
BAE-næring i 2025

VISJON

FORUTSETNING

P1: 
Funksjonell 
digital 
byggeplass
.

P2:
Digital 
Tvilling
.

PR
O

DU
KT

ER

M4: Standarder
.

M1: Felles digital plattform
.

M2: Gevinstrealisering
.

M3: Kompetanseutvikling
.

MULIGJØRERE

• Effekt-
måling

x mill pr år

• Benchmark
database

• Verdiskaping
x mill pr år

• 3-lags 
arkitektur

• Digital
plattform

x mill pr år

• handover • Sensorer

• Anlegg/byggeplass
-oppfølging

• FDV-
leverandører

• Vedlikehold 
dig.tvilling

• avviks-
håndtering

Finansiering: x mill pr år

• scanning

• Digital 
byggeplass

• ISO/CD 19650 
anvendelse

• Pilotprosjekter

Finansiering: x mill pr år

• Forbedre 
verktøystøtte

• Stimulere norsk 
programutviklere

x mill pr år

Finansiering: 3 mill pr år

• Digitalt 
utdannings-råd

• Kompetansekrav
digitalisering

• Handlingsplan

• Demo-
prosjekter

• Bedriftsutviklings-
program

Finansiering: 2-3 mill pr år

• Sandkasser

• Måling
• BIM-server 

interoperabilitet
• Oversikt felles 

komp.

• Strategi digitale 
lover og forskrifter

• Forvaltnings-
org.bSDD

Finansiering: 5-10-20 mill pr år
• Handlingsplan• Norsk Veibank

(NVB)

• Fellestj.
BYGG

P1: 
Funksjonell 
digital 
byggeplass
.

• Ikke bred bruk 3D/BIM
• ingen omforent 

gjennomføringsmodell
• Kompetanseutfordringer
• Dårlig integrasjon

(samspill, informasjon…)
• Klatt digitalisering

• Lav integrasjon utbygging - drift
• Dårlige digitale hand-over drift
• Mange særstandarder bygg & anlegg

• Lav digitalisering i bruk/drift
• Enkle driftssystemer
• Dårlig integrasjon

(samspill, informasjon…)
• Lite bruk BIM/3D
• Klatt digitalisering

P2:
Digital 
Tvilling
.

• For mange versjoner av grunndata
• For mange og ulike gjennomføringsmodell
• Er ikke sømløs informasjonsflyt
• Ingen felles digital infrastruktur i BAE.

M1: Felles digital plattform
.

• For dårlig data på effekt
• Lite fokus på gevinsthøsting
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.

• Lav IKT grunnkompetanse i næringen
• Begrenset læringstilbud & kapasitet
• Mangler sertifiseringsordninger

M3: Kompetanseutvikling
.

M4: Standarder
.

• Eksisterende standarder ikke digitalisert
• Norge lederskap på sentral arenaer
• Lavt engasjement rundt ISO/CD 19650
• Delvis særnorske BIM standarder..

x mill pr år

• ?
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kilde: BAE digital veikart 2020 prosjekt & Lars Chr Christensen, 2016

Vi har oversatt og tilpasset 
den engelske ”The Periodic Table 

of BIM“ til “Elementkart for digital 
strategi”. Herfra kan du velge og  

detaljere elementer til ditt eget 
veikart.

Meny med hoved-
grupper for «Digital platt-

form» som kan tilpasses fag 
og bedrift – og dras inn i 

veikartert ditt.

Dette er et ‘bruttokart’ 
som inneholder elementer 
fra nasjonale intervjuer. Her 

får du sikkert noen tips.

Dette blir et - av gjerne  
flere - Digitale Veikart for 
overordnet strategi, pro-

sjekter og prosesser.

«Digitalt veikart» gjort enkelt:

MIRO  ett verktøy som 
kan brukes av alle hvor som 

helst! 
Uansett hva din virksomhet gjør, hvilken rolle dere spiller i verdikjeden eller hvor langt dere 

er kommet med digitaliseringen, kan vi hjelpe deg å se mulighetene som nå åpner seg i en ny og 
gjennomdigitalisert hverdag tydeligere, definere mål og gi deg redskapene som gjør det mulig å høste 

store gevinster. 

Gjennom en grundig analyse av din virksomhets natur og behov, én konsistent og presis workshop 
og én spesialtilpasset rapport, hjelper BIM Verdi deg til et skreddersydd «Digitalt veikart.» Et veikart 

som både kan fungere som et praktisk redskap i det daglige og som en solid grunnstein i en  
helhetlig digitaliseringsstrategi sydd sammen etter mønster av - og i harmoni med - BNLs 

«Digitalt veikart.»

Vi elsker Miro. Selv om workshopen kan kjøres på flere måter, fortrekker vi å bruke 
tidens skarpeste digitale verktøy. Delvis for å visualisere og gjøre prosessen en-

klest mulig, og delvis for å involvere alle deltagende i prosessen på en enkel 
måte, kjører vi programvaren Miro på storksjerm med «drag and drop» 

funksjonalitet. Alle som deltar kan bidra inn og interagere mot stor-
skjermen - både opp og ned - fra sin PC, nettbrett eller mobil. Og 

enkelt «ta med» resultatet fra workshopen når dagen er over. 
Illustrasjonene på denne siden er hentet rett ut fra Miro.

En god 
skjerm er et  

fantastisk verktøy!
Vi tror at man får en mer fruktbar og nøyaktig dialog om vi kan 

samles rundt en interaktiv flate hvor alle kan jobbe med inn-
holdet. Samtidig. Det er vår samarbeidspartner Interactive 

Norway - Norges ledende kompetansesenter for interak-
tive løsninger – som leverer skjermene vi skisser ditt 

framtidige «digitale veikart» på. Dette er skjermer 
som gir oss drag-and-drop funksjonalitet, for 

optimal visualisering, maksimal læring og 
bredest mulig samhandling.
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Norgips fikk et skreddersydd «Digitalt veikart»

– Dette er en type  
 opplegg  alle burde  
 gjennomføre
Dette sier administrerende direktør Hilde Herud i Norgips som har fått kartlagt virk-
somhetens digitale modenhet for å kunne harmonisere seg med fremtiden slik den 
skisseres i BNLs «Digitale veikart.»

NorGips er en av flere produsenter som har gått gjennom 
BIM Verdis prosess ment å kartlegge digital modenhet og 
meisle ut en mulig strategi for virksomhetsspesifikk harmo-
nisering i forhold til BNLs Digitale 
veikart.

– Vi ønsket en harmonisering 
med Digitalt Veikart fordi vi 
ser et stort potensial i å 
digitaliseres oss sammen 
med resten av nærin-
gen. Dette tror vi vil 
føre til en mer seri-
øs, konkurranse-
dyktig og bære-
kraftig næring. 
For å få til 
dette hadde 
vi et behov for å 
tydeliggjøre våre 
ewgen digitale stra-
tegi og koble denne 
med våre langsiktige 
målsettinger. Og samti-
dig koordinere med alle de 
mange pågående initiativene 
i næringen, sier administre-
rende direktør Hilde K. Herud i 
Norgips.

Effektivt og relevant 
Herud er ytterst fornøyd med både metoden, prosessen og 
resultatet. Hun er av den oppfatning at 

uansett hva kjernevirksomheten din er, hvilken rolle du spil-
ler i verdikjeden, eller hvor langt dere er kommet med di-
gitaliseringen, kan BIM Verdis metode hjelpe deg til å se 

mulighetene som åpner seg, defi-
nere mål og utstyre dere med red-

skaper som gjør det mulig å nå 
dem.

– Gjennomføringen var ef-
fektiv, relevant og inspi-

rerende. Ikke bare var 
det en god balanse 

mellom 
små, lokale digi-

tale prosjekter 
og næringens 
felles utfor-

dringer. Vi fikk 
også struktu-

rert noen av våre 
digitale prosjekter, 

ble utfordret og opp-
fordret til å tenke sam-

arbeid på tvers av næ-
ringen. Men kanskje enda 

viktigere; vi fikk staket ut en 
kurs for vårt videre arbeid med 

«digitalt veikart.» Dette er en 
type opplegg jeg mener alle bur-

de gjennomføre. Som næring kom-
mer vi ingen vei om ikke alle digitaliserer sammen, avslutter  
Herud.

«Digital arena» på Bygg Reis Deg ´19: 

Vil tette  
digitaliseringsgapet

Bygg Reis Deg ønsker å bidra til å bryte ned det digitale klasseskillet. Jobben med å 
videreføre og foredle konseptet «Digital Arena» som så dagens lys på Bygg Reis Deg i 
2017, skal utføres i tett samarbeid med BIM Verdi.

Under høstens Bygg Reis Deg er hele 
strukturen for oppbygging av hal-
lene endret for å følge rutinene i 
byggeprosessen. Dette inne-
bærer at alle verktøy, appli-
kasjoner og tjenester man 
trenger i en tidlig prosjek-
tering- og byggefase vil 
bli lokalisert i hall A. 
Felles for redskape-
ne er at de hver for 
seg, eller sammen, 
kan forbedre effektivi-
tet, samhandling, vare-
flyt og den løpende do-
kumentasjonen fra en gitt 
byggeprosess. 

– For å gi et mest mulig komplett 
bilde av en moderne og fremtids-
rettet byggeprosess, vil vi løfte frem 
oppegående prosjekter og gode ek-
sempler på hvordan digitale verktøy kan bidra til en mer ef-
fektiv og bærekraftig prosess, og dermed gi et bedre resul-
tat både når det kommer til bunnlinja for den enkelte aktør 
og i form av bedre bygg, sier daglige leder Gunnar Glavin 
Nybø i Bygg Reis Deg.

Jevne ut det gryende klasseskillet
Nybø er av den oppfatning at den pågående digitaliseringen 
av byggenæringen har synliggjort et klasseskille mellom de 
som har grepet mulighetene og bruker digitale verktøy for 
alt de er verd, og de som fortsatt sitter på gjerdet og venter 
på at digitaliseringsbølgen «skal gå over.»

– Det er BIM Verdi som har fått ansvaret for 
den praktiske gjennomføringen av «Digital 

Arena.» Et konsept vi håper vil bidra til å 
tette dette gapet og dermed bryte ned 

det digitale klasseskillet. Digitaliserin-
gen kommer til å påvirke byggenæ-

ringen i større og større grad. Vi vil 
derfor gi alle den kunnskapen og 

innsikten de trenger for å møte 
morgendagens forventninger 
til aktører i byggenæringen. 
Vårt mål er å løfte frem nye 

produkter, innovasjoner og 
bedrifter innenfor temaet digita-

lisering, og samtidig ta opp pro-
blemstillinger og løsninger for bedre 

digital samhandling mellom roller, fag 
og faser i et byggeprosjekt. Vi vil legge 

opp til foredrag og seminarer som retter 
seg spesifikt til ulike roller i verdikjeden. 

Bygg blir mer kompliserte, det er større krav 
til for eksempel energi og  miljø og informasjons-

mengden i byggeprosjekter eksploderer. Den beste måten 
å håndtere dette på og å ha kontroll på at bygget møter alle 
krav, er 

å jobbe digitalt med informasjonen i alle ledd. Ambisjonen 
til «Digital Arena» er å gi besøkende svar på spørsmål om 
digitalisering raskt og enkelt, avslutter Nybø.

BIM VERDI: DIGITALT VEIKART BIM VERDI: DIGITAL ARENA
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«BIM Verdinettverk» skifter navn til «BIM Verdi» og gyver nå løs på ny treårsperiode. I 
og med at støtten fra Innovasjon Norge opphørte fra nyttår, er det partnerne og delta-
gerne som finansierer den videre satsningen fra egen lomme.

I løpet av de siste tre årene har en lang 
rekke «muliggjørere» fra så og si alle si-
der av bordet i den mangslungne nor-
ske byggenæringen jobbet sammen 
for styrke den felles digitale verdikje-
den. Selv om veien til tider har vært 
kronglete, har resultatene kommet 
som perler på en snor. 

– BIM Verdis metode synliggjør ikke 
bare den digitale verdikjeden, dens 
mange hull og hver enkelt aktørs plass, 
men også hvordan hullene lar seg lappe 
til det beste for alle. Det er svært glede-
lig for meg personlig - og for en samlet 
norsk byggenæring - at de deltagende i 
nettverket har bestemt seg for å fortset-
te det gode arbeidet, sier avtroppende 
leder for styringsgruppa Halvard Gavel-
stad, som til daglig er administrerende 

direktør i Norsk Byggtjeneste.

Stor suksess med å «digitalisere 
sammen» 
Virksomhetene som inngår som part-
nere i nettverket er i skrivende stund; 
Norsk Byggtjeneste, Catenda, NTI, 
Logiq, CodeIt, Holte, APX Systems 
og Gausdal Landhandleri. Gavelstad 
er av den oppfatning at man gjennom 
samarbeidet i BIM Verdi har fått initiert 
god innovasjon og produktutvikling på 
mange felt. Blant annet har Bnettver-
ket lyktes godt med å trekke frem og 
gjennomføre viktige pilotprosjekter. 
Piloter som hver på sin måte har syn-
liggjort nytten av den pågående digita-
liseringen..

– Til tross for at vi fortsatt befinner oss 

i en tidlig fase av digitaliseringen, har 
samspillet i nettverket vist at det er en
økende vilje til å digitalisere sammen 
og at mange aktører i næringen er vil-
lige til å løfte i flokk. Pilotene er jo på 
mange måter en type mikrotjenester 
- eller applikasjoner om du vil - som 
kan brukes på nytt i kommende sam-
menhenger - på tvers av verdikjeden. 
Gjenbruk av gode erfaringer gir progre-
sjon og framdrift som hele næringen 
kan bygge videre på. Det vil derfor bli 
spennende å følge det videre samspil-
let i BIM Verdi og hvor langt det fak-
tisk vil bevege næringen framover i de 
kommende tre årene, sier Gavelstad.

«Muliggjørere» skaper reelle verdier 
Det er administrerende direktør Halvor 
Jensen i NTI som er valgt til leder av 

Fra venstre: Halvor Jensen NTI, styringsgruppeleder,  Bård Krogshus prosjektleder BIM Verdi,  Bjørnar Torsnes CodeIT,  Harald Rosingaunet Holte, Einar Gudmundsson Catenda, André Mamelund Logiq, 
Halvard Gavelstad Norsk Byggtjeneste, og Per Stubberud Lieng Gausdal Landhandleri.

Ny treårsperiode for BIM Verdi uten støtte fra Innovasjon Norge:

Vi representerer «muliggjørerne»  
i byggenæringen!

styringsgruppa. Ifølge Jensen er sam-
mensetningen av aktører i BIM Verdi-
nettverk et godt tverrsnitt av de som 
gjør digitaliseringen av byggenærin-
gen mulig, muliggjørere som binder 
bestillere, utførende og brukere av 
bygg, sammen. Muliggjørere som 
skaper reelle verdier for seg selv, sine 
respektive økosystemer og for byg-
genæringen som helhet.

– Vi ønsker å være aktive i verdiska-
pende nettverk som kan gi oss kunn-
skap, markedsmuligheter og gode 
relasjoner. Vårt selskap har vært aktive 
i BIM Verdinettverk i tre år. En deltakel-
se som har gitt oss direkte verdi i form 
av nye kontakter, konkrete forretnings-
muligheter og prosjektfinansiering. 
Verdier som vi ikke hadde klart å ska-
pe på egen hånd. BIM Verdinettverk 
gjør godt fotarbeid og jobber effektivt 
og praktisk for å skape markedsrette-
de pilotprosjekter og pilotseminarer. 

vDette har 
vist seg å 
være effektive 
møteplasser for 
produktivtsamspill 
mellom IT-løsninger 
og noen av byggenæ-
ringens mest krevende 
kunder. Jeg ser det som 
en ære å videreføre dette viktige arbei-
det. Å digitalisere sammen - på åpne 
og frie formater - og samtidig generere 
reelle verdier, er uten tvil både frem-
tidsrettet, virkelighetsorientert og lønn-
somt, avslutter Jensen.

Bli med på  
«Pilotverksted» 

allerede 24. april
Metodikken nettverket BIM Verdi skal jobbe med videre er svært lik den 

som er brukt så langt og bygger i det store hele på å identifisere og avdekke 
digitale flaskehalser på spesifikke områder gjennom «piloter» og så løse disse 

gjennom praktisk samarbeid mellom krevende kunder og innovative leverandører.

–  Nytt av året er såkalte pilotverksteder hvor de inviterer aktører til å komme 
med kortfattede problemstillinger, som skal munne ut løsningsorienterte pilo-

ter. Det første går av stabelen allerede 24. april. Her kommer blant annet 
Statsbygg og Digitale Gardermoen. Sistnevnte er et interkommunalt 

selskap med seks kommuner. Disse skal orientere om nye krav og 
målsettinger som utbyggere og entreprenører må forholde seg 

til. Det er viktig at bestillerne gir klarere føringer fremover 
fremover, sier prosjektleder i BIM Verdi, Bård Krogshus.

https://verdinettverk.no/events/20190424/

Innovasjon Norge:

– Slik skal det gjøres!
Dette sier spesialrådgiver i Innovasjon Norge Olav Bardalen. Han 

er imponert over jobben som er gjort de siste tre årene og måten BIM 
Verdi har løftet fram grensesprengende innovasjon, felles nytte og kom-

mersielt bærekraftige løsninger for de deltagende virksomhetene.

 Bardalen har i mange år jobbet med å utvikle strategier og virkemidler for å stimulere 
innovasjonssamarbeid i næringsklynger og nettverk, og er i dag rådgiver for «klynger og 

nettverk» på Innovasjon Norges kontor for Oslo og Viken.

– Det er veldig gledelig at det viktige og presise arbeidet i BIM Verdi videreføres. 
Dette viser at den økonomiske støtten fra Innovasjon Norge har vært verdifull. 

Ikke bare for de deltagende, men også for en samlet norsk byggenæring. 
Ikke minst er det tydelig at det er gjort en solid innsats med å forankre 

fruktene av nettverksarbeidet i de deltagendes organisasjoner og 
verdikjeder. På mange måter er BIM Verdi et skoleeksempel på 

hvordan vi i Innovasjon Norge ønsker at et nettverk av yt-
terst ulike virksomheter i en gitt næring skal løfte fram 

innovasjon, felles nytte og kommersielt bærekraftige 
løsninger, avslutter Bardalen. 

O
lav

 B
ard

ale
n

BIM VERDI: NETTVERK
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BIM Verdi – et solid og nyttig nettverk:

Stor suksess med å  
«digitalisere sammen» 
 
I løpet av de siste tre årene har en gruppe aktører fra 
så og si alle sider av bordet i den mangslungne nor-
ske byggenæringen jobbet sammen for styrke den 
felles digitale verdikjeden. Selv om veien til tider har 
vært kronglete, ble resultatet over all forventning. Vi 
har slått av en prat med sentrale deltagere i BIM Verdi. 
Aktører som hver på sin måte har bidratt til suksessen.  
 
– Vi ønsker å være aktive i verdiskapende nettverk som kan 
gi oss kunnskap, markedsmuligheter og gode personrela-
sjoner. Vi har nå være aktive i BIM Verdi i tre år og deltakel-
sen har gitt oss klingende mynt i kassa i form 
av nye kontakter, konkrete forretningsmu-
ligheter og prosjektfinansiering. Fordeler 
som ikke hadde blitt oss til del på egen 
hånd, sier Halvor Jensen administre-
rende direktør i NTI AS. 

Produktivt samspill
NTI er et selskap som leve-
rer informasjons- og modelle-
ringsløsninger for bygg, anlegg 
og eiendom. Løsninger som bin-
der bestillere, utførende og brukere 
av bygg sammen. Noe som gjør at 
selskapet er avhengige av et åpent og 
skapende forhold til alle fag og aktører.  
Halvorsen er av den oppfatning at BIM 
Verdi bidrar med nettopp dette.

– BIM Verdi gjør godt fotarbeid, arbeider effektivt og praktisk 
for å skape markedsrettede pilotprosjekter, møteplasser og 
produktivt samspill mellom IT-løsninger og byggenæringen 
som krevende kunder. Jeg anbefaler BIM Verdi for alle som 
vil møte fremtiden gjennom å «digitalisere sammen», 

Løfte i flokk 
Avtroppende direktør Halvard Gavelstad i Norsk Byggtje-
neste – som også er avtroppende leder av styringsgruppa 
i BIM Verdi - syns nettverkets metode ikke bare synliggjør 
den digitale verdikjeden, dens mange hull og hver enkelt 
aktørs plass, men også hvordan hullene lar seg lappe til det 
beste for alle. 

– Gjennom samarbeidet i nettverket syns jeg vi har fått ini-
tiert god innovasjon og produktutvikling på mange felt. BIM 
Verdi har lyktes svært godt med å trekke fram og gjennom-

føre viktige piloter. Piloter som hver på sin måte 
synliggjør nytten av den pågående digitalise-

ringen på tvers av verdikjeden. Det pågåen-
de samspillet i nettverket viser at det er en 

økende vilje til å «digitalisere sammen» og 
at mange aktører i næringen nå løfter i 

flokk. Pilotene er jo på mange måter 
en type mikrotjenester - eller appli-

kasjoner om du vil - som kan bru-
kes på nytt i kommende innova-

sjoner og sammenhenger. På tvers 
av verdikjeden. Gjenbruk av gode er-

faringer gir progresjon og framdrift som 
hele næringen kan bygge videre på, av-

slutter Gavelstad.  

En entusiastisk pådriver:

– BIM Verdi jobber med   
 reelle problemstillinger.  
 Ikke teoretiske tomprat
Dette sier Rupert Hanna i Norsk Byggtejeneste. Han er av den oppfatning at BIM Ver-
dis pilotseminarer har hatt en stor praktisk verdi for den enkelte aktørs forståelse av 
hvor viktig - og riktig - den digitale verdikjedens er i ferd med å bli for næringen som 
helhet.

NOBB er byggenæringens felles infor-
masjons- og produktportal. Hvor du 
blant annet finner strukturert og 
standardisert produktinfor-
masjon og dokumentasjon. 
Gjennom tjenesten NOBB 
får du tilgang til oppdatert, 
kvalitetsikret data knyttet 
til drøyt 900 000 byggeva-
rer som benyttes på norske 
byggeplasser, kostnadsfritt. 
Data som kan eksporteres og benyt-
tes i alle eksterne dataløsninger basert 
på åpenBIM. Norsk Byggtjeneste har 
vært en entusiastisk deltager og ofte 
tatt en ledende rolle i BIM Verdis arbeid 
og prosjekter. 

– Etter min oppfatning er antagelig 
den største verdien nettverkets evne 
til å samle programvareleverandører, 
entreprenører, byggherrer, bransjeor-
ganisasjoner og produsenter, slik at de 
sammen kan finne samarbeidspartne-
re og jobbe med reell informasjonsflyt 
i virkelige prosjekter. Uten å bli distra-
hert av de kommersielle aspektene, 
sier Hanna.

Skaper åpenhet og transparens 
Hanna er av den oppfatning at det 

er et svært viktig arbeid som 
gjennom tre år og syv pi-

lotseminarer, har spilt en 
viktig rolle i utbredelsen 
og utnyttelsen av de 

åpne standardene og frie 
formatene utviklet av buil-

dingSMART. Både her hjem-
me og internasjonalt.  

– I pilot-seminarene har det blitt sam-
let aktører med en felles intensjon om 
å løse opp i de digitale flaskehalsene 
i de respektive verdikjedene som har 
ligget under lupen. Dette har foregått 
på en måte som har gitt alle innsyn 
i den enkelte aktørs prosesser, og 
på den måten gjort det mulig å 
jobb fram effektive prosesser 
som alle har kunnet enes om. 
Metodikken er ytterst praktisk 
orientert og dermed målbar. Noe 
som har - og har hatt - stor verdi for 
den enkelte aktør, men også for 
næringen som helhet. Svært mange 
seminarer, konferanser og work-shop-
per munner ut i masse ord, rapporter 
og teoretiske betraktninger. For å om-
favne det som faktisk skjer i praksis, 

kaster heller BIM Verdis seanser seg 
direkte på ekte problemstillinger og lar 
det teoretiske flyte. Med dette har vi i 
felleskap oppnådd å skape løsninger 
som fungerer. På tvers av fagbarrierer 
og de virksomhetspesifikke problem-
stillingene som ellers kunne kommet 
i veien. Dette gjør resultatene enkle  
å bygge videre på. Til syvende og  
sist er det vel nettopp det å «digitali-
sere sammen» handler om, avslutter 
Hanna. 

BIM VERDI: NETTVERKBIM VERDI: NETTVERK

«Å jobbe med produktdata gir oss 
innsikt i hva som trengs av samhand-

ling mellom verktøy og aktører for å få til en 
effektiv fremtid gjennom BIM.»

Richard Petrie, buildingSMART 
International
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En handelsløsning  
til begjær:

Kunsten å bryte 
ned komplekse  
problemstillinger til 
løsbare floker 
Logiq leverer e-handelsportaler i business-to-business-markedet og har utviklet nett-
butikker med funksjonalitet som gjør proffenes hverdag enklere. Det er spesielt deres 
integrasjon mot de ulike varehusenes og produsentenes systemer som har vist seg å 
være gull verdt. 

– BIM Verdis metode er å bryte ned altomfattende og kom-
plekse problemstillinger til små floker som lar seg løse i 
felleskap. Det er selvfølgelig ypperlig, men det jeg virkelig 
har sansen for med BIM Verdinettverks metode er at den 
samler folk rundt ett enkelt problem. At det er klokt å sette 
seg ned sammen og se hverandre i kortene, prate åpent 
sammen og se på felles løsninger som faktisk fungerer, er 
det nemlig liten tvil om, sier André Mamelund, leder for sel-
skapet Logiqs satsning på byggenæringen. 

Kvalitetsikret data
Logiq utveksler i dag elektroniske fakturaer, ordrer, og be-
kreftelser i et nettverk av mer enn 100 000 selskaper glo-
balt, og hovedtyngden av disse tilhører byggenæringen. 
Selskapet er 20 år i 2019. 

– Vi har mer enn ti års erfaring innen utvikling og drifting av 
varekataloger for bransjer som bygg, kosmetikk, helsekost, 
ur og gull. Aktører kan abonnere på de varene de faktisk 
selger. Dataene i våre varekataloger blir kvalitetssikret for å 
sikre at vareinformasjonen tilfredsstiller den respektive bran-
sjens krav, sier Mamelund. 

Gjenbruk av gode erfaringer 
Mamelund forteller at han liker å løse praktiske problemer. 
Ta tak i konkrete ting på små flater, i stedet for å forsøke å 
lage en PERFEKT løsning for HELE prosessen. Da blir det 
etter hans skjønn for stort å favne og man ender opp med å 
ikke ha løst noe som helst.  

– Det å sette seg ned og i felleskap ta ett skritt om gangen 
har flere fordeler. På den ene siden løser man det samlede 
problemet bit for bit uten at det tapper vanvittige ressurser. 
Samtidig som man får enkle, jordnære løsninger som lar seg 
teste, gjenbruke og skaleres til bruk andre steder i verdikje-
den. Det er selvfølgelig viktig at noen tenker de store, lange 
tankene, men om vi skal lykkes handler praktisk digitalise-
ring til syvende og sist om å ta tak i det nære og løsbare. 
Få ned ballen. Putte den i mål. Gå videre. BIM Verdi samler 
svært ulike aktører rundt bordet for å løse én og samme 
problemstilling. Dette gir en felles oppfatning av problemet 
og gjør det mulig å lage en helhetlig «sandkasse» med felles 
rammer og mål. Som igjen gir konsistente og bærekraftige 
løsninger. Så enkelt er det faktisk, avslutter Mamelund.

Hva er  
egentlig en  

«digital tvilling»?
Det var Michael Grieves ved universitetet i Michigan som i 2003 intro-

duserte konseptet den «digitale tvilling». Dette er en virtuell, digital ekviva-
lent til det fysisk bygde, spekket med virtuelle objekter som representerer de 

fysiske bestanddelene i ett gitt bygg. Hver for seg og som helhet. 

Ideelt sett inneholder den digitale tvillingen all informasjon om det re-
spektive bygget. Det er ikke bare en mekanisk eller geometrisk repre-

sentasjon, men inkluderer også for eksempel produktdata, sens-
ordata, innebygd programvare og mikroprogramvare. 

Digitale tvillinger baserer seg på innsamling og analy-
se av store mengder data og denne prosessen skal 

strekke seg over hele produktets livssyklus.

Kongen av åpne samhandlingsplattformer:

– Vi nyter godt av posisjoneringen,  
 relasjonsbyggingen og salgene vi  
 har fått gjennom vår deltagelse
Dette sier gründer og daglig leder Håvard B. Bell i det norske programvareselska-
pet Catenda. En innovasjonsbedrift som blant annet har utviklet Bimsync. En åpen-
BIM-plattform for samhandling gjennom et gitt byggs livsløp. 

Bimsync er en av de eldste, mest brukervennlige og stabile 
BIM-produktene på markedet i dag. Samhandlingsplattfor-
men kan brukes gjennom alle faser. Fra idé og design via 
bygging og drift til renovering og avvikling.

– Det er viktig for oss som programvare-leverandør og være 
i nær kontakt med reelle brukere og komme i dialog med 
faktiske prosjekter. Dette fører til en viktig dialog som jus-
terer funksjonaliteten i vår programvare og optimaliserer de 
verdiene vi leverer til våre kunder. 

En datadrevet hverdag
Catenda jobber for å gjøre byggenæringen datadrevet gjen-
nom bruk av åpne standarder, slik at en samlet næring kan 
oppnå vesentlig bedre prestasjon og bærekraft. Selskapet 
vokste ut av forskningsmiljøet på SINTEF Byggforsk, er 10 
år i 2019 og jobber aktivt med å utvikle åpne standarder 
som IFC, BCF og bSDD innenfor buildingSMART Interna-
tional. 

–  BIM Verdi har tatt initiativ som har gitt gode ringvirkninger 
og effekt for vår forretning. Nå som nettverket er kommet 
godt i gang, og når vi ser at tidligere initiativ begynner å 
bære ytterligere frukter, er det spesielt viktig for oss å delta 
videre. Ikke minst opp imot nettverkets eksempel opp mot 
BNLs digitale veikart. Våre produkter nyter uten tvil godt av 
posisjoneringen, relasjonsbyggingen og de direkte salgene 
som har blitt oss til del gjennom tilstedeværelsen i BIM Ver-
di, avslutter Håvard Bell, Gründer og daglig leder i Catenda.

BIM VERDI: NETTVERKBIM VERDI: NETTVERK
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Be aware 
«The Disruptor»
- a honeymakin´, hardworkin’ stinging fella

Hva er en 
TemaPilot?

I en TemaPilot ser vi med forstørrelsesglass på 
en liten del av den verdikjeden vi ønsker å belyse, 
og spekker denne med de verktøy, leverandører og 

samarbeidspartnere du kanskje bruker, ønsker å 
benytte eller har lyst til å prøve ut. En Tema-

Pilot skal ha en ‘eier’ som virkelig ønsker å 
få løst problemet sammen med andre, 

og som ønsker å prøve den fore-
slått løsningen på en eller flere 

ByggPiloter.

Hva er en 
ByggePilot?

Byggepiloten er et byggeprosjekt som skal test 
om løsningen fra temapiloten fungerer med reelle 
prosjektdata, dvs. et praktisk ‘Proof of Concept’. 

Jo flere byggepiloter som kan test ut løsningen, 
jo bedre. Her vil det kanskje være behov for 

å justere, evnt. bytte ut komponenter fra 
temapiloten. Så lenge alle bruker åpen 

BIM, skal skal dette ikke være noe 
problem.

Hva er en 
PilotGruppe?

En pilotgruppe er en samling temapiloter – og gjer-
ne en byggepilot – som spiller sammen og viser en pe-

dagogisk forståelig ‘prosjektreise’ som gir god mening for 
brukeren. Vår første pilotgruppe ble Varelogistikk med 

temapilotene Varevalg fra Nobb, Bestilling med NEB 
Supply Material, Levering med GTIN og Drift fra 

åpen BIM-server. Vi har brukt 2 byggepiloter, 
en fra Norgeshus og en fra BYGG-Team.

Hva er 
egentlig et  

Verdinettverk?
Våre tanker om organisering av prosesser rundt å skape verdi-

er verdier knyttet til digitalisering av byggenæringene, sirkler i det 
store og hele rundt begrepene verdiverksted og verdikjede. 

Sistnevnte er et teorikonsept basert på blant annet Porters 
verdikjedemodell. En modell som beskriver prosesser og 

samspillformer som fokuserer på verdiskaping i spesi-
elt kunnskapsintensive foretak. 

Det var professorene Øystein D. Fjeldstad 
og Charles Stabell, som utviklet kon-

septet på midten av 1990-tallet.

Verdikjede
Hvert ledd i en verdikjede bearbeider en 

leveranse fra forrige ledd, som igjen sendes 
videre til neste. Verdiskapingen i en sekven-

siell verdikjede kan forbedres ved ved å 
optimalisere det enkelte ledd og kom-

munikasjonen i mellom dem.

Verdiverksted
I et Verdiverksted utvikles en felles forståelse for uli-

ke behov og utfordringer  og mulige løsninger. Gjerne 
for et sammensatt problem hvor flere parter er invol-

vert. Prosessen i et verdiverksted kan være å kart-
legge hvem som har hvilke motiver for å få frem 

løsningen. Kritiske elementer i et verdiverk-
sted er typisk:  tillit, åpenhet og facilitato-

rens rolle og egenskaper.

Verdinettverk
Et verdinettverket består av leverandører og kunder 

som ønsker å arbeide sammen for å utvikle og bruke 
hverandres kunnskap, behov og ressurser. Nettverket 

kan ha flere segmenter og undergrupper. For ek-
sempel kan et verdinettverk innen digitalisering 

av byggenæringene bestå av grupper som 
fokuserer på teknologi , økonomi og ar-

beidsprosesser, og har gjensidig nyt-
te av hverandre.
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Dette sier Kristian Kaldager i NTI. Et selskap som i fjor vår fikk støtte fra Innovasjon 
Norge til utvikling av sin sky-baserte Facility Management-løsning «MDOC FM» og 
integrering av den i samhandlingsverktøyet Bimsync. Nå er programvaren straks klar 
for et hungrende marked. 

Tanken bak den nye programvaren har hele 
tiden vært å sikre enkel drift og vedlikehold 
gjennom bruk av åpenBIM i et gitt byggs 
livssyklus. Catenda som står bak plattfor-
men bimsync, Ovitas som er spesialist på 
strukturering og digitalisering av innhold fra 
blant annet PDF-dokumenter, og B-Link 
som leverer data og dokumentasjon fra alle 
de store vare- og produkteierne til den nor-
ske byggenæringen, har deltatt som part-
nere.

– Prosjektet startet i utgangspunktet som 
en temapilot i BIM Verdi. Uten deres aktive 
medvirkning og oppriktige interesse, hadde 
det neppe blitt noe av dette store løftet, sier 
Kristian Kaldager, systemarkitekt og løs-
ningsrådgiver for digital FDVU i NTI. Et sel-
skap som i dag i tillegg til Norge er etablert i 

Danmark, Sverige, og totalt sysselsetter 220 
kloke hoder. 

Krevende kunder
Stadig flere byggeiere krever åpenBIM i pro-
sjekteringen og gjennom byggingen av sine 
eiendommer. Den største verdien av åpen-
BIM ligger dog antagelig i å berike modellen 
med informasjon om små og store kompo-
nentene det består av. Informasjon som kan 
gjenbrukes i hele byggets levetid har de del-
tagende valgt å kalle «livssyklusBIM.»  

– Den nye programvaren er laget for å få ak-
sess til denne informasjonen fra livssyklusBI-
Men på en enkel og hensiktsmessig måte. 
Gjennom programvaren kan ulikt personell 
hente ut data fra bim-serveren - i dette til-
fellet plattformen Bimsync - og gjøre den 

tilgjengelig i MDOC FM. Et Facility Manage-
ment system som gjør det mulig å presente-
re og styre bygget - eller hele porteføljer av 
eiendommer - på en strukturert måte, sier 
Kaldager.

En oppdatert kilde til dynamisk innsikt
Formålet med prosjektet har vært å utvikle 
løsninger som gjør at det gitte byggets 
driftsorganisasjon kan benytte seg av en 
livssyklusBIM i bredest mulig omfang. En 
livssyklusBIM er et oppdatert og nøyaktig 
digitalt speilbilde av den respektive, fysiske 
bygningen. Med alle sine små og store kom-
ponenter og tilhørende dokumentasjon.

– En livssyklusBIM er en løpende oppdatert 
Digital tvilling som til enhver tid holdes ajour 
i forhold til byggets aktuelle status og inne-

Integrert livssyklusBIM:

«Denne etterlengtede verdensnyheten ville   
 neppe sett dagens lys uten BIM Verdi på laget.»

bimsync en skybasert, tverrfaglig samhandlingsplattform utviklet av det norske selskapet Catenda.

holder oppdatert informasjon velegnet for 
bruk i forvaltning, drift, vedlikehold og ut-
vikling. Prosessen har vært 
krevende og komplisert 
- og vi har fortsatt et 
stort potensial for ut-
vikling og forbedring 
- men jeg tror alle 
involverte har fått 
en betydelig 
mersmak på 
denne formen 
for utviklingspro-
sjekter, sier Kalda-
ger.

Utfordringer fra 
virkeligheten
For å få reelle problemstil-
linger og faktiske data å jobbe med har 
man i prosjektet jobbet med «pilotkunder.» 
Disse har vært Norges miljø- og bioviten-
skapelige universitet (NMBU), Ullensaker 
kommune, Møre og Romsdal fylkeskom-
mune og Universitetet i Bergen (UiB)

– Sammen med pilotkundene har vi kom-
met frem til en prototype og fått testet 
både konseptet og løsningen. Vi har klart å 
få riktige og relevante data fra den Digita-
le tvillingen transportert til MdocFM, og 
sørget for at programmer er i stand 
til å motta denne typen informasjon. 
Målet vårt var - og vi er ikke helt 
i mål med dette enda - at den 
skybaserte digitale tvillingen 
etter å ha blitt beriket skal 
inneholde relevant geo-
metri for FVDU, strukturert 
ned til den enkelte byg-
ningsdel. Og at den enkelte 
bygningsdel er knyttet opp 
til tilfredsstillende produktdo-
kumentasjon. Samt at nivået på 
denne informasjonen gjør det mulig 
å utføre oppgaver knyttet til løpende 
drift og vedlikehold i hele byggets leve-
tid, sier Kaldager.

Intelligente grupper
Nyvinningen gjør også grensesnittene ut til 

brukerne mer lettfattelig. Dette 
fordi systemene enklere kan 

isolere og eksponere den 
informasjonen som er re-

levant ut fra hvilken rolle 
man har, eller hvilken 

oppgave man står 
ovenfor. 

–  Denne funk-
sjonaliteten åpner 

for helt nye, digitale 
prosesser. For eksem-

pel opp mot handels-
systemer eller relevant 

sensordata. Data som kan 
grupperes etter enkle kriterier 

og fremstilles grafisk som man måtte øn-
ske. Du kan enkelt opprette egne grup-
per, systemer, soner eller rom, slik at du 
får en dynamisk og forbedret organisering 
av informasjonen du til enhver tid trenger. 
Vi har endelig fått rammene. Med det blir 
mulighetsrommet blir større. Det er nå det 
virkelig begynner, avslutter Kaldager.

 Private bygg   
 eiere må våkne,  
 og bidra  
 til bærekraft

Private byggeierne må ta 
klimaansvar, og bygge i et 
livsløpsperspektiv, mener 
Halvor Jensen, leder for 
styringsgruppen i BIM Ver-
dinettverk.

Norge har forpliktet seg til å 
bidra til FNs bærekraftmål, når 
det gjelde reduksjon av avfall 
på byggeplassen, gjenbruk, 
redusert karbonfotavtrykk. Så 
langt har offentlige byggherrer 
og -eiere gått i front for dette 
arbeidet.

Nå må også de private byggei-
erne ta ansvar for å forbedre 
materialutnyttelsen, gjenbruk 
og reduksjon av avfall på byg-

geplassen. Det kan de få til 
ved hjelp av åpenBIM. Et 
livsløpsperspektiv vil også 
bidra til økt lønnsomhet i 

byggebransjen, sier Halvor 
Jensen.

BIM VERDI: INNOVASJON

Om  
digitalisering  

og vilje
Digitalisering er å ta i bruk de mulighetene digitale 

muliggjørende teknologier gir, til å forbedre, fornye 
og skape nytt. Derfor handler ikke digitalisering 

bare om teknologi, men like mye om viljen 
og evnen til endring.
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Digitalisering av byggenæringen i praksis:

– Vi må finne den digitale
 summetonen
Dette sier Øyvind Skarholt i Byggevareindustriens forening. En forening som lenge har 
jobbet for en helhetlig og konsistent digitalisering av byggenæringen og dens lange 
verdikjede. Av den grunn har de også sitt eget «Digitale Forum» der man jevnlig møtes 
for å få presentert og diskutert status i næringen og ulike utfordringer. 

Blant flere temaer har et av hovedfo-
kusene for forumet vært å se nærme-
re på hvordan man kan løse opp ulike 
digitale flaskehalser. BIM Verdi har ved 
flere anledninger deltatt og vist eksem-
pler og piloter. 

– I BIM Verdis piloter har man tatt ut-
gangspunkt i ett begrenset prosjekts 
problemstillinger og funnet løsninger 
sammen med de som deltar. Løsnin-
ger som kan spres og brukes av alle. 
Det har etter mitt syn en stor verdi, sier 
Skarholt.

Konsistent og korrekt
For å realisere målsettingene om å  
«digitalisere sammen» vil det kreves 
både åpenhet, transparens og en felles 
oppfattelse av hvordan samhandlingen 
skal foregå. Noe han gjerne kaller en 
«digital summetone.» En sentral utfor-
dring er ifølge Skarholt å sikre relevante 
og verifiserte grunndata for byggevarer 
der produsent og vareeiere også har 
eierskap og kontroll på den digitale 
vareinformasjonen, slik at denne til en-
hver tid er korrekt og oppdatert. Slik at 
man slipper å gjenskape den gang på 
gang.

– Vi har gjennom de siste tre årene 
støttet opp om prosjektet BIM Verdi for 
å gi det tyngde og retning. Akkurat det 
syns jeg vi har lyktes med. Tanken og 
teorien er å bevege næringen 
i riktig retning og få gjort noe konkret 
og håndfast. Gjennom samarbeidet 
ser vi at mange ulike aktører har fått 
testet ting i en håndterbar, praktisk og 

begrenset målestokk. En målestokk 
som viser hva vi som næring faktisk er 
i stand til, sier Skarholt. 

Hvorfor stopper digitaliseringen opp?
Det er viktig å avsløre hvorfor nærin-
gen ikke kommer videre på enkelte 
områder, mener Skarholt. Hvorfor den 
ikke får realisert potensialet og gjort de 
endringene alle er enige om og ønsker.  

– Det er jo unektelig mange prosesser 
som stopper opp på grunn av faktorer 
som manglende forutsetninger, svik-
tende grunnlag og umodne verktøy. 
Jeg ser derfor på samarbeidet i BIM 
Verdinettverk som en syretest på den 
faktiske utviklingen. Et samarbeid som 
involverer de som vil være med å prøve 
og som faktisk driver butikk. Vi 
er en stor, fragmentert, sammensatt og 
prosjektdrevet næring. En næring med 
lang verdikjede og en horisont som ofte 
dessverre bare strekker seg til sluttfø-
ringen av det prosjektet man til enhver 
tid er i. I BIM Verdis piloter kan man på 
en helt annen måte ta utgangspunkt i 
ett gitt prosjekts problemstillinger og 
samtidig finne løsninger som kan gjen-
brukes og gjøres tilgjengelige for alle. 
Sett med mine øyne har det en svært 
høy verdi, sier Skarholt.  

Må gjøre det som kreves 
Glava AS/Saint Gobain Building Con-
tructions har sammen med BIM Verdi 
i løpet av de siste tre årene kjørt noen 
«Pilotseminarer» med det mål for øyet 
å se nærmere på de digitale verdikje-
dene virksomheten er en del av. Internt 

og eksternt. Kolbu 
er av den oppfat-
ning at BIM Ver-
di har hjulpet 
til å synliggjø-
re den digitale 
verdikjeden og  
Glavas rolle i den. 

– Vi ser fram til 
å jobbe videre 
innenfor dis-
se rammene 
og med denne 
metodikken. BIM 
Verdi har ikke bare 
synliggjort vår digi-
tale modenhet, de har også gjort oss 
oppmerksomme på hva vi må gjøre 
bedre for å bli en sømløs del av byg-
genæringens felles, digitale verdikjede. 
Vi vil spesielt gjerne se mer av de prak-
tiske øvelsene hvor det blir satt krav 
både til gjennomføring, framdrift og 
tidsbruk. Sannheten er jo den at det alt 
for ofte flyter ut når det kommer til hva 
som skal gjøres hvor, av hvem og når. 
I arbeidet med aktørene i BIM Verdi 
har dette blitt satt på agendaen. Noe 
som bidrar til et bredere, dypere og 
mer helthetlig perspektiv. Et perspek-
tiv som vil fungere både som en kraftig 
pådriver og et viktig korrektiv for oss 
gjennom. digitaliseringsprosessen vi 
har begitt oss ut på, avslutter Lars Filip 
Kolbu, sjef for digitalisering i Glava AS/
Saint Gobain Building Contructions. 

Godkjent  
kompetansemegler

BIM Verdi er godkjent som Kompetansemegler i Forskningsrådets FOR-
REGION-program. Dette innebærer at vi har kunnskap om mulige virkemid-
ler og hva som kreves for at et FoU-prosjekt kan være støtteberettiget. 

Kompetansemeglerordningen er landsdekkende.

Takk til  
Innovasjon 

Norge!
BIM Verdinettverk har hatt 3 år som hovedprosjekt under Be-

driftsnettverksordningen. Vi takker for god rådgivning, tillit og ikke 
minst finansieringen som fikk oss opp i en god flytsone.

BIM VERDI: INNOVASJON
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«BIM Verdis pilot-semina-
rer har en stor praktisk verdi 

for den enkelte aktørs forståelse 
av hvor viktig - og riktig - den digi-

tale verdikjedens er i ferd med å bli for 
næringen som helhet.»

Rupert Hanna, NOBB

«BIM Verdis metode er å bryte 
ned altomfattende og komplekse 

problemstillinger til små floker som 
lett lar seg løse i felleskap.»

André Mamelund, Logiq
«BIM Verdis metode syn-

liggjør ikke bare den digitale 
verdikjeden, dens mange hull 

og hver enkelte aktørs plass, men 
også hvordan hullene lar seg lappe til 

det beste for alle.»

Halvard Gavelstad,  
Norsk Byggtejeneste«I BIM Verdis piloter tar 

man utgangspunkt i ett be-
grenset prosjekts problemstil-

linger og finner løsninger som kan 
brukes av alle til evig tid. Det har etter 

mitt syn en svært stor verdi.»

Øyvind Skarholt,  
Byggevareindustriens 

forening
«BIM Verdi har vist hva som 

vil kreves av byggevare-pro-
dusentene og hvor de potensielle 

gevinstene i digitaliseringen ligger 
for oss.»

Lars Filip Kolbu, Glava
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CodeIT 
LOGOTYPE
Two-colour version

The CodeIT standard logotype is grey and orange 
(see page 19 for colour references).
The CodeIT endorsement is grey. It could be use 
without endorsement.

The colours and specific design of the logotype
are invariable and should never be modified.

When using the CodeIT logotype on a background,
a white (invisible) protected area should be created 
around it (see page 8 for proportions).

On light background

On dark background

On a picture background


