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André Elvebakken Løvås
• Stikningsingeniør, Veidekke Infrastruktur
• Studert Geomatikk ved NMBU
• Jobbet 3 år i Veidekket 

• Tidligere jobbet 2 år som oppmålingsingeniør i Exact Geo Survey

Simen N. Andersen
• BIM- og digitaliseringskoordinator, Veidekke Infrastruktur
• Dataelektroniker og utdannet BIM-tekniker ved FOA
• Tidligere jobbet 3 år som BIM-rådgiver hos Sweco
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Nøkkeltall og mengder
E6 Arnkvern - Moelv
• Kontraktssum: 2,3 mrd. NOK eks mva.
• 4 planfrie kryss.
• 42 konstruksjoner.
• 1 tunnel + utvidelse av eksisterende tunnel.
• 25 km 4-felt 110 km/t: 9.5 km gang/sykkelveg, 

9 km fylkesveg, 11 km private/kommunale 
veger, 1 rasteplass, utlegging av ca. 280.000 
tonn asfalt.

• Over 250000 meter med kabler og ledning.
• Hele utbyggingsstrekningen går gjennom 

Ringsaker Kommune – en av landets største 
landbruks- og hyttekommuner. Kommunen har, 
i tillegg til lokal trafikk, stor gjennomgangstrafikk 
av tungtransporter fra Nord-Vest-landet samt 
Midt- og Nord-Norge.
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Oppstartsfasen
Skisser, grensesnitt, 
prinsipper og behov



Nedbryting av prosjektet
Geografisk inndeling, arbeidspakker og MMI
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Tverrfaglige kontroller – konflikter og byggbarhet
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• Godt strukturert data i modell muliggjør 
kobling til fremdriftsplan.

• Godt modellert grunnlag muliggjør bedre 
innkjøp.

• Korrekte mengder og lengder fører til 
mindre svinn. Sparer penger og miljø.

Planlegging og innkjøp
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Mysterier i bakken
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Samhandle med eksisterende ledningsnettverk

• Upålitelige data med 
null-høyder eller 
klistret til terreng

• Sikre riktig 
datagrunnlag ved å 
måle rørene i kummer 
eller avdekke 
ledningene.
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Bilder lastes opp i Infrakit med beskrivende tekst, georefereres og datostemples. 
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Riktige data i riktige hender fører til sikker drift
Film fra maskinstyring
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Nettbrett
- skreddersydd arbeidsgrunnlag
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Produksjonsdata og arbeidsbeskrivelser
- kobling av data og informasjon
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Felt-teknologi
- AR og VR
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Sluttdokumentasjon og FDV
- Digital tvilling og informasjonsdatabase



Takk for
oppmerksomheten


