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Utbygging | Toppmål

En enklere reisehverdag 
og økt konkurranseevne 

for næringslivet

Mer for pengene Effektiv bruk av 
ny teknologi

Nullvisjon for drepte 
og hardt skadde i 

trafikken

Bidra til oppfylling av 
Norges klima- og 

miljømål

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem
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Grep: Digital teknologisatsing
Utbyggingsdivisjonen skal være 100% modellbaserte I prosjektgjennomføringen. 



Utbygging | Digitalt målbilde
DIGITALISERINGSMÅL SATSINGSOMRÅDER

2.1 Enhetlig ambisjonsnivå for 
modellbasert bygging

6.1 Kompetanseutvikling og 
kulturbygging

5.1 Bestilling- og 
ressursallokeringssystem

4.1 Dashbordløsning
som gir styringsinformasjon på 
ulike organisasjonsnivåer

1.2 Digital 
medvirkningsprosess

1.1 Kartløsning for 
vegprosjekter

2.2 Teknisk løsning
for å møte ambisjonsnivået for 
modellbasert bygging

3.2 Kontraktskrav
som ivaretar digital utvikling3.1 Kontraktsmaler

Sømløs flyt av informasjon for å 
effektivisere arbeidsprosesser

Analyse og rapportering som setter 
fokus og gir merverdi

Kultur for å ligge i forkant av 
utviklingen

Bruk av digitale vegmodeller

3.3 Tidlig involvering for å sikre 
«digital byggeplass»

6.2 Innovasjonsstimulering

5.7 Forenkling av 
administrative støttesystemer

5.2 Oppdatering av 
kvalitetssystemet for bedre 
tilpasning til Utbyggings behov

4.2 Effektiv 
rapportering basert på 
strukturerte og korrekte data

5.5 Gjenfinnbar 
prosjektdokumentasjon

Målrettet og brukertilpasset 
involvering av eksterne 

interessenter

Strategisk og effektivt samspill med 
markedet

1.3 Målrettet kommunikasjon i 
digitale kanaler 

5.6 Tilgjengelig informasjon

1.4 Samhandling
med kommunen i 
planprosesser

5.4 Prosjektstyringsverktøy for 
vegprosjekter

5.8 Systemutviklingstiltak

5.3 Høyere kvalitet og mer 
effektiv prosess for 
grunnlagsdata til politiske 
beslutningsprosesser



Digital utvikling skjer i 
prosjektene

«Prosjektene skal selv aktivt arbeide for, og bidra til 
mernytte og gevinstrealisering for Statens vegvesen»

Kjell Inge Davik
Utbyggingsdirektør, 
Statens vegvesen



Digitale modeller

Open Live
Center

● Webleser grensesnitt

● Teknologiuavhengig plattform

● Maskinlesbare krav – semantisk 
web/linkede data

● Skalerbar og utbyttbare 
komponenter

● Åpen kildekode
- BOLC Service API

Domenemodell | BOLC Pilot

InfraGML
VEG

SAKER

3D Viewer

Dokumenter

Fremdrift 
(PNS)

BRU

Krav-
Informasjon

V440/V441

Vegkropp/VU053

Statens vegvesen: BOLC - en digital tvilling i 3D av flytebroen over Bjørnafjorden (soprasteria.no)

https://www.soprasteria.no/dette-kan-vi/details/statens-vegvesen-bolc---en-digital-tvilling-i-3d-av-flytebroen-over-bj%C3%B8rnafjorden




Når kan vi se test/implementering
SOSI Vegkropp? 

- Grunnlag for forbedring og kommende kravstilling

Kontakt Teknologi og utvikling Utbygging!
elin.dalen-rasmussen@vegvesen.no
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