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«Digitalisering er ikke et 
mål, men et nødvendig 

virkemiddel for å nå 
gitte mål og oppnå 
politiske ambisjoner
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Digitalisering av BAE-næringen
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BNL om statsbudsjettet 2018: 
– Regjeringen må ruste opp den 
digitale infrastrukturen



Digitalisering av Norge:
• Offentlig sektor må forenkles og mer makt 

må komme tilbake til innbyggerne. 
Arbeidet med innovasjon i offentlig sektor 
må forsterkes. 

• Tempoet i digitaliseringen av offentlig 
sektor skal øke ytterligere og samarbeidet 
med privat sektor forsterkes slik at vi 
skaper en enklere hverdag. 

• Arbeidet i skolen og i høyere utdanning 
må forberede elever og studenter på en 
digital fremtid. 

• Lover og reguleringer må tilpasses digitale 
løsninger. 
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Fra regjeringsplattformen om



Arbeidskraftsbehovet i endring
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BAE-næringen er
40 prosent næringen
• 40 prosent av alle ressurser
• 40 prosent av all energi
• 40 prosent av alt avfall
• Digitalisering er avgjørende 

virkemiddel for å oppnå de 
nødvendige klima og miljøgevinstene
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Digitalisering av BAE-næringen



Utfordringer og muligheter
• Digitaliseringen redefinerer samfunn 

og næringer 
• Det haster for norsk byggenæring
• Det skjer stor grad av digitalisering 

hver for seg i byggenæringen
• Potensialet ligger i å få på plass 

noen felleskomponenter slik at  
byggenæringen kan digitalisere 
SAMMEN
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Digitalisere sammen

Tekniske 
entreprenører

Byggevare
leverandører

Regelverk
Myndigheter

Offentlige 
utbyggere

Kommunal 
saksbehandling

Eiendom
Eiere og forvaltere

IT leverandører
Bygg
entreprenører

Utdannings-
institusjoner

BNLs oppgave: PÅ vegne av BAE-næringen 
finne de gode felleskomponentene for  
bærekraftige digitale løsninger.

• Kortsiktig
• Langsiktig

Forutsetning i 
kontrakter

Standardisering

Arkitekter og 
Rådgivende Forskning og 

utvikling



Signering av veikart i oktober 2017
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Det er nå det starter…
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Januar
Styrke 
prosjektledelse

16.02
Møte 
styringsgruppe
Aktiviteter
Finans

07.03
Samling med 
interessenter

03.05
Stiftelsesmøte

Juli 2018
Sekretariat etablert
Finansieringsplan
Kommunikasjonsplan

Digitalt veikart 
Noen milepeler



Veien videre

• Stiftelsesmøte: Samarbeid for digitalisering 3. mai
• Godkjenne vedtekter 
• Velge styre
• Etablere et sekretariat

• Oversikt/kartlegging av digitale tiltak som eksisterer

• «Sette» organisasjonen

• Prioriteringer
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Hvordan digitalisere BAE-næringen?

• Bygg- og anleggseiere må stille krav til digital prosjektgjennomføring og digitale 
leveranser. 

• Offentlige myndigheter må legge til rette for digitalisering av lover og regelverk
• Vareeiere må ta eierskap til egen vareinformasjon og dele denne på åpne formater 

iht. int. og nasjonale standarder
• Byggenæringens interesseorganisasjoner må sette digitalisering på agendaen og 

være en pådriver for sin bransje
• Digital kompetanse må sikres gjennom utdanning
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