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Veien mot en digital  
byggenæring – er under-
entreprenørene med?
De siste års Buzz-ord også i byggebransjen, er utvilsomt digitalisering. Digitale løsninger benyttes som 
virkemiddel for å oppnå overordnede mål om bærekraft, sirkulærøkonomi og rasjonalisering. 
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Det er mange parallelle prosesser 
som er igangsatt for å kartlegge 
hvilke utfordringer byggebransjen 
står overfor i det digitale skiftet. 
Nylig møttes 80 BIM-eksperter 
på internasjonalt plan i Oslo for 
å jobbe med standardisering av 
informasjon gjennom hele livssy-
klusen til bygninger. BuildingSmart 
og Standard Norge ser nærmere 
på hvorledes digitalisering påvirker 
ansvars- og rollefordeling mellom 
partene. 

Begrepet digitalisering er vidt og 
altomfattende. Det er lett å forstå 
at en mindre entreprenør synes 
det er vanskelig å vite hvilke pro-
sesser som kan og bør digitaliseres 
i egen bedrift, og på denne måten 

bidra til at en samlet byggebransje 
oppnår de overordnede mål. 

Mange digitale muligheter
Det har i mange år vært arbeidet 
med ulike digitale løsninger, alt fra 
lagring av data, digitalisering av fak-
tureringssystemer og møtereferat, 
håndtering av endringer og til kom-
plekse løsninger for samhandling 
og kommunikasjon. Digitalisering 
kan omfatte mye, og er i stadig 
utvikling. BIM (Bygningsinforma-
sjonsmodellering) og GS1 - spor-
ing av materialer/bygningskom-
ponenter brukes nå av bransjen 
i stadig større grad. 

Byggherrer har i en viss utstrek-
ning begynt å stille krav til digita-
lisering i sine tilbudsgrunnlag. Det 
at byggherrene er premissleveran-
dører for tiltak innen digitalisering 
er sentralt for å oppnå et mål om 
fulldigitalisering i byggebransjen. 
Forut for dette bør byggherre og 
totalentreprenør også få innspill fra 

aktørene lengre ned i leverandør-
kjeden på et tidlig tidspunkt, og 
utveksle kompetanse. Gevinste-
ne ved slik samhandling må være 
synlig og fordelaktig for alle. Kon-
traktsmessig vil felles incentiver for 
nye tekniske løsninger kunne regu-
leres i en samspillskontrakt. Den-
ne må skreddersys for det enkelte 
prosjekt.

Hvorfor digitalisere?
Det er utvilsomt mange gevinster 
aktørene kan hente ut gjennom 
digitaliseringsprosesser i bransjen. 

Gevinster ved digitalisering fin-
nes i alle stadier:

 - på planleggingsstadiet; De 
tekniske entreprenørene har unik 
kompetanse som kan samkjøres 
med prosjekteringen allerede ved 
oppstart av prosjektene for å opp-
nå størst mulig gevinst for prosjek-
tet som helhet. F.eks. vil entrepre-
nørens kunnskap om standard mål 
på materialer kunne gi gode inn-

spill til prosjekterende når denne 
skal målsette arealene. Man unn-
går fordyrende spesialtilpasninger. 
En annen fordel er sanntidsoppda-
teringer av tegningsmateriale.

- i byggefasen; ved at utførende 
til enhver tid vet hva som skal gjø-
res og hvilke materialer som skal 
brukes på et gitt tidspunkt, blir ut-
førelsen mer rasjonell, og man drar 
nytte av hverandres kompetanse. 
Ved bruk av digitale modeller kan 
avvik avdekkes på et tidlig tids-
punkt slik at forholdet kan korri-
geres uten større omkostninger og 
uoverensstemmelser. Man vil der-
for kunne unngå feil som fører til 
tvister og kostbare endringer, 

- i driftsfasen; ved at byggherre 
enklere kan optimalisere sin bruk 
av FDV-materiale digitalt i vedli-
keholds og utskiftningsarbeider 
helt frem til man kan gjenbruke 
materialer i en riveprosess. Vare- 
leverandør vil lett kunne erstatte 
bygningsdeler som er implemen-
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Arealeffektiv heisløsning for 
de store og tunge løftene.
Løfteplattformen ILS er den ideelle løsningen i byg-
ninger der det er behov for å frakte store og tunge 
gjenstander. Løftekapasiteten er på inntil 1000 kg  
og den maksimale plattformstørrelsen er på hele 
2500 x1400 mm.

ILS passer derfor ypperlig for sykehjemmet, skolen 
eller møbelbutikken - og den kan tilpasses ethvert 
miljø der det er viktig med maksimal ytelse og 
løftekapasitet. 
 
For mer informasjon ring 21 97 97 50, send  
en mail til ordre.home.no@thyssenkrupp.com eller 
besøk www.tk-encasa.no

tert i ferdige bygg med samme 
type produkt dersom bygnings-
delen er kodet og sporbar. Ved 
riving av bygg kan man ved hjelp 
av digitale modeller ha oversikt 
over de ulike bygningselementer. 
Dette legger til rette for gjenbruk.

Digitalisering har selvsagt man-
ge fordeler, men hvordan kan de 
forskjellige aktørene se, og ta, de 
riktige digitale grepene som sik-
rer kontinuitet i prosjektet som 
helhet. 

Digitalisering krever en  
helhetlig tanke
Det er mange som engasjerer 
seg i temaet digitalisering i byg-
gebransjen og mange gode ini-
tiativer og prosesser er i gang. 
Gausdal Landhandleri AS er et 
godt eksempel på en byggevar-
eleverandør som har doblet sin 
omsetning ved å bruke kjente di-
gitale løsninger til å spore varefly-
ten. De har gjort «digitalisering» til 
noe konkret for sin bedrift, som 
igjen skaper fordeler for de neste 
leddene i kjeden.  Slike initiativ bi-
drar til å flytte bransjen fremover, 
og er prisverdige og nødvendige. 

Selv om man har flere gode 
eksempler på enkeltleverandører 
som tar tak i digitaliseringspoten-
sialet, fremstår det fortsatt som 
uklart for mange mindre entrepre-
nører hva de kan og bør gjøre for 
å ta de riktige stegene for seg og 
sin bedrift. En grunn til dette kan 
være at sluttbrukers behov ofte 
ikke er synlig for alle i verdikje-
den, og det kan være vanskelig å 
velge de riktige digitale grepene. 
Frykt for investeringer som ikke gir 
avkastning er også av betydning. 

De beste digitale løsningene i 
prosjektet er de som kan nyttig-
gjøres i alle leddene i byggepro-
sessen, fra leverandør til underen-
treprenør, fra UE til HE/TE og fra 
HE/TE til byggherre. I dag synes 
det imidlertid ofte å være «brudd» 
mellom leddene. De digitale løs-
ningene videreføres ikke nødven-
digvis til neste ledd. For å ta ut 
gevinstene ved digitalisering for 
bransjen som helhet må det væ-
re tydelig for alle aktører hva som 
skal til av bidrag fra den enkelte. 
Da reduseres også risikoen for fei-
linvesteringer. Her kreves det bå-
de kunnskap og informasjonsde-
ling, og avtalemodeller som åpner 
for at den nødvendige informasjo-
nen tilflyter alle i kjeden.

Åpner standardkontraktene 
for digital utvikling?
I tradisjonell entreprise kommer 
entreprenøren ofte på banen først 
når forprosjekteringen er ferdig-
stilt. Ved tidlig involvering gjen-
nom f.eks. en åpen BIM-løsning 
vil entreprenørens kompetanse 

være ønskelig allerede fra start 
for å optimalisere både løsnings-
forslag, material- og prosessvalg. 
Dette forutsetter at alle får den 
nødvendige tilgang til materialet 
som utvikles og tas med i proses-
sen. Per i dag foreligger det ikke 
et ferdig utviklet avtaleverk som 
er tilpasset en digital hverdag. 
Frem til det foreligger velutprøv-
de standarder, må kontraktene i 
større grad tilpasses det enkelte 
prosjekt.

Full informasjonsdeling kan 
innebære utfordringer med hen-
syn til endringer. Med en full di-
gitalisering av arbeidstegninger og 
underlag, vil i praksis endringer av 
materialvalg og løsninger kunne 
skje fortløpende, og tett opp til 
faktisk gjennomføring. Dette reiser 
eksempelvis spørsmål om omfan-
get av en teknisk entreprenør sin 
undersøkelsesplikt med hensyn 
til oppdateringer i andre fags ar-
beider. Oppdateringer i det digi-
tale tegningsgrunnlaget bør gjøres 
og varsles i rimelig tid slik at an-
dre fag kan justere sin leveranse 
i samsvar med dette. Digitalise-
ring endrer arbeidsmetodikk og 
klausulene i avtalene må ta høy-
de for dette. 

Digitalisering av byggebransjen 
skaper nye roller med uklare an-
svarsområder. Denne uklarheten 
er en risiko som kan hemme di-
gitalisering. Det er viktig å tenke 
gjennom og regulere plassering 
av roller, og hvilke ansvar som leg-
ges til disse. Rolleavklaring vil væ-
re en sentral del av planleggings-
fasen, hvor aktørene sammen 
kan gjennomgå grensesnitt og 
ansvar- og risikofordeling. Dette 
må komme klart frem i avtalen 
mellom partene.

Hvordan arbeide videre frem 
mot digitalisering for hele 
bransjen?
Digitalisering av byggebransjen 
vil skje raskere og bedre ved at 
begrepet digitalisering konkretise-
res for hver enkelt aktør og heller 
ikke gjøres for komplisert. Grepe-
ne som gjøres, store og små, bør 
i størst mulig grad tilpasses beho-
vet videre i kjeden. For raskere å 
nå mål som bærekraft, sirkulær-
økonomi og rasjonalisering, må al-
le som deltar i prosjektet kunne 
påvirke valg av digital løsning og 
være premissleverandører. 

Dette krever gode og prosjekt-
spesifikke avtaler som både sikrer 
utvikling, innovasjon og samhand-
ling, og samtidig gir partene trygg-
het for sine kontraktposisjoner. 


