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«GOL-PROSJEKTET»

• Sambruksstasjon på Gol for Statens vegvesen, langs Rv7/Rv52

• Trafikkstasjon/kontrollhall på til sammen 667 m2 - P-plass ca 20 vogntog

• Kostnadsramme 78,4 MNOK – Ferdigstillelse januar 2019

• Totalentreprise – Entreprenør Mest bygg AS med Rambøll som PG

• Utlyste «Digibygg»-opsjoner en del av konkurransen

• Pilotprosjekt innenfor «Digibygg», med fokus på gjennomføring og drift 





HVA FORVENTER VÅRE EIERE?



«DIGIBYGG»-PROGRAMMET

Digibygg-programmet i Statsbygg skal bidra til utvikling av vår egen 
virksomhet, ved utstrakt bruk av digitale løsninger og teknologi. Vi skal 
bidra til digital utvikling av BE-bransjen.

Digibygg skal bidra til at Statsbygg oppnår lavere kostnader til 
prosjektering og bygging, raskere prosess fra prosjektering til ferdig bygg, 
lavere drifts- og vedlikeholdskostnader, reduksjon i klimagassutslipp, og 
nødvendig kompetanseutvikling i egen organisasjon.

Elementer: DigiPLAN – DigiBYGG – DigiDRIFT - DigiBRUKER



• 6D (miljø) – BIM-data overført til 
klimagassregnskapsprogram

• 7D (FDV-innsamling) – Kobling BIM-
objekter og handelsvarer ved bruk av 
GTIN og RFID

• 3D-scanning av bygg – sammenlignet 
med BIM, bruk av AR

• Multi-lokasjon VR med «møte i modell 
(BIM) med SVV (begrenset uttesting)

DIGIBYGG-OPSJONENE PÅ GOL-PROSJEKTET

• Dronekjøring byggeplass/terreng

• Automatisering på byggeplass – bruk 
av borerobot for hulltaking

• Sensordata (byggingdrift)

• Papirløs byggeplass – modeller og 
tegninger tilgjengelig digitalt

• 4D (tid) planlegging på objektnivå i 
BIM, med visualisering

• 5D (økonomi) planlegging på 
«objektpakker», avgrenset test



• Dronekjøring til innhenting av 

geodata før byggestart 

(terrengmodell for å beregne 

utfyllingsmasserog masseuttak)

• Oppfølgingsflyving (status 

byggeplass) flere ganger (siste gang 

nå etter asfaltering)

DRONEKJØRING



• nLink robot - https://www.nlink.no/

• Drilling av Robot i himlinger for alle fag 

basert på presis georeferering og 

borehullposisjoner hentet fra data for 

oppheng i BIM-en.Manuell fargemerking pr 

fag etter drilling

• Rent bygg - støvsuger ved boring. Mindre 

personbelastning (SHA)

• Neste? https://youtu.be/ARpd5J5gDMk

BOREROBOT HULLTAKING

https://www.nlink.no/
https://youtu.be/ARpd5J5gDMk


• Teknisk rom bestykkes for å kunne 

fjernstyres/fjerndriftes fra Statsbyggs 

Eiendomsnett basert på sanntidsdata 

fra sensorene

• Bruk av webkameraer for å skaffe seg 

fjernoversikt, for å kunne vurdere behov 

for fysisk reise fra Hønefoss (driftsleder) 

til Gol

• 7Sense trådøs sensor på byggeplass 

(lufttemperatur og fuktighet pr time)

SENSORDATA



• Både BIM-ene (modellene) og 

tegningene er tilgjengelig på 

byggeplass, i samme 

programvare/grensesnitt:

– To stk felles BIM-kiosker med Solibri

Model Checker (SMC) for samhandling

– Personlig iPad med Dalux Field/Box 

for personlig bruk pr håndverker

PAPIRLØS BYGGEPLASS

BIM-kiosk



HÅNDHOLDTE ENHETER

• Brukes av hver enkelt håndverker som har sin egen bruker –
nettbrett og smartelefoner

• Alltid riktig og oppdaterte tegninger til enhver tid

• Erstatter papirtegninger

• Fordeler; all informasjon «hands on». God samhandling. Alle fag kan 
ta ut sin modell.

• ALT på en plass – HMS – KS – OPPGAVER – HOTELL - 2D/3D 
Viewer

• Ulemper: Må ha nettforbindelse for å oppdatere men kan kjøre 
offline dersom en kan hente data via wifi på brakka.

• Ikke optimalt i kulde og snø



• Fremdrift planlagt i modellen (BIM) 

på objektnivå

• Synchro benyttet for 4D-oppfølging 

(https://www.synchroltd.com)

4D (TID) I BIM

https://www.synchroltd.com/


• Er laget en 5D-simulering på 

kostander pr mnd. mht. enhetskost 

entreprenør og prosjekteringskost 

periodisert, men dette er vanskelig 

å operasjonalisere, bl.a. også for 

kostander som ikke kan knyttes til 

objekt(er)

• Må «tenkes videre» i neste prosjekt

5D (KOSTNAD) I BIM



• Har benyttet OneClick LCA som 

verktøy for å klimagassregnskap på 

objektnivå

• En del forutsetninger for hva det 

krever av BIM-en for å kunne 

benytte verktøyes skal rapporteres

6D (MILJØ) I BIM



• FDV-innsamling ved å «koble» BIM-

objekter med dokumentasjon for de 

tilsvarende handelsvarene

• Etter «kobling» lagres permanent 

lenke til dokumentasjonen som en 

nettadresse (URL) i selve BIM-en, i 

åpent IFC-format

• FDV-dokumentasjon kan senere 

åpnes i programmer om støtter IFC

7D (FDV) I BIM MED RFID



BIM MED GUID – RFID MED GTIN – VAREDATABASE

Kilde: Rambøll

IFC-fil med unik ID (GUID) på 

generiske produkter Bestilte produkter

for byggeplass

Produkt lages Produkt-RFID-tag

Produkt

distribueres

Produkt ankommer

byggeplass

Produkt RFID-

scannes for GTIN

GTIN berikes

Som IFC-egenskap

FDV med koblet

varedokumentasjon



3. Berike IFC-modell med 

GTIN/SGTIN-egenskap

4. Automatisk GUID GTIN 

batch-kobling for å legge til 

permalink i modell for FDV-

dokumentasjon

5. Manuell GUID GTIN-kobling 

for produkter uten GTIN

KOMPLEKS PRAKTISK PROSESS PR NÅ…

1. Lage BIM  IFC med GUID

2. Scanne produkter

a) GTIN/SGTIN fra passiv RFID-tag 

påsatt fra produsent

b) GTIN/SGTIN fra passiv RFID-tag 

«klistret på» lokalt

c) GTIN/SGTIN fra DataMatrix / QR 

strekkode på produkt



GTIN, SGTIN, OG RFID - AMBISJON

• Statsbygg vurderer om vi skal stille krav til at alle produkter vi kjøper skal 

ha GTIN-nummer (Global Trade Item Number) fra GS1.

• For «one-of-a-kind»-produkter – f.eks. et prefab-element for et spesifikt 

sted i en bygning – der produktet ikke er «katalogført» kan GIAI (Global 

Individual Asset Identifier) fra GS1 være en mulighet.

• Gol-prosjektet: Første uttesting av både GTIN (handelsvare-ID) og SGTIN 

(serial GTIN) koblet til BIM-objekter (GUID)



RFID KONTRA STREKKODER

• RFID kontra Data Matrix / QR Code som fysisk bærer: RFID prioritert for 

skjulte/tildekkede eller vanskelig tilgjengelige komponenter – ellers er 

det en vurdering

RFID-logo Data Matrix QR Code

Reell RFID fra Gol





RFID OG SENSORIKK

• Kombinere RFID og sensorikk i én 
tag/chip er mulig

• Testet på Gol i inntakskabel 
elkraft

• RFID for hver løpemeter og 
kombinert RFID/temperatur-
sensor for hver 5. løpemeter i 
kabel levert av Draka (live 
temperaturovervåking)



GTIN GUIDE

• Guideline – «Unik identifisering av 

produkter med SGTIN (serialisert GTIN) 

og merking med GS1 Datamatrix

strekkode og EPC/RFID Gen 2 UHF 

RFID-brikke» [GS1 for 

Tønsbergprosjektet/SiV og Statsbygg]

• Norsk versjon: https://bit.ly/2y3VHL9

• English version: https://bit.ly/2IscpbK

https://bit.ly/2y3VHL9
https://bit.ly/2IscpbK


AR – TEKNOLOGI



• Scanning utført av Imerso og Pro 

Consult

• Sammenligning med modell (BIM) –

skal det gi mening må modellen 

scannet sammenlignes med være 

på samme tid (4D) som scannet.

• Utfordringer med nøyaktige 

fastmerker og nøyaktighet scan

3D-SCANNING OG AR



DIGITAL OPPSLAGSTAVLE

• Heldigital oppslagstavle som forenkler administrasjonen MYE!

• Innholder bl.a. 

– Mannskapslister koblet mot systemet

– Forhåndsmelding til arbeidstilsynet

– Riggplan

– Stoffkartotek – HELDIGITALT i ProductXhange

– SHA plan

– SJA – Vernerunder – Risikoanalyse

– Nødnummer og beredskapsplan

– Øvrige rutiner

• Alltid oppdatert! -

• God tilbakemeldinger ifra arbeidstilsynet



• Prøvd ut virtuell gjennomgang av 

modell (BIM) med sluttbruker (SVV)

• HTC Vive med Fuzor

• Fjern-møter forsøkt mellom Gol, 

Skøyen/Oslo og Kristiansand

• Må ha mer erfaring med bruk som 

gir god kost/nytte

MØTE I MODELL - VR



• Rambøll (DK) har utviklet en SHA-

simulator/»spill» som kan utnytte 

modellen (BIM) til å sette seg inn 

risikofaktorer før man begynner å 

jobbe på byggeplass – brukt på Gol

• Forenkler kommunikasjon om SHA 

(HMS) uansett språk/nasjonalitet

SHA-SIMULATOR («SPILL»)



• Digibygg som satsing fortsetter i 

form av småskalatesting i konkrete 

prosjekter…

• …og etter hvert settes de vellykkede 

delene sammen til større «pakker» i 

større prosjekter…

• …før det til slutt blir «standardkrav» i 

Statsbyggs prosjekter

Takk for oss! 

fm@statsbygg.no

olav@mestbygg.no

VIDERE…

mailto:fm@statsbygg.no



