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1. Invitasjon til markedsundersøkelse  

Statens vegvesen vil anskaffe BIM-komponenter på vegne av hele etaten med 

utgangspunkt i utvikling av produktet MOPS. Denne markedsundersøkelsen skal 

bidra til å innhente informasjon om markedssituasjonen og forberede 

konkurransen. Statens vegvesen skal anskaffe en modellserver og en modellviewer.  

Det skal også gjennomføres en intensjonskunngjøring på BCF-server (lagring av 

modellbaserte saker og oppgaver) hvor formålet er å gi oppdragsgiver mulighet til å 

informere markedet om sin intensjon om å inngå kontrakter for disse. 

Målgruppen for undersøkelsen er: 

▪ Interesserte leverandører av produkter og tjenester innen 

prosjektgjennomføring og digital tvilling. 

▪ Andre offentlige virksomheter som er interessert i tilsvarende 

komponentbaserte løsninger, og eventuelt ønsker samarbeid rundt 

utviklingen av Modellorientert byggherre kildekoden 

 

2. Innledning 

Statens vegvesen er i full gang som modellorientert byggherre frem mot 2025, og 

vil slik gjennom smidig produktutvikling redusere risikoen i vegprosjektene. Nå 

ønsker vi respons fra markedet før anskaffelse av de viktigste brikkene i en løsning 

for å understøtte byggherrebehov, og overleveringen av sluttdokumentasjon til drift 

og vedlikehold.  

  

Statenes vegvesen har utviklet en webbasert pilot for prosjektstyring. Med ett blikk 

på mobilen vil den digitale tvillingen gi styringsinformasjon i sanntid om prosjektet 

som er prosjektering og bygging. Gevinstene er mange, men for Statens vegvesen er 

tidlig tilgjengelig beslutningsinformasjon knyttet til HMS, kostnader, fremdrift og 

kvalitet sentralt.   

  

Løsningen som er utviklet går under navnet Modellorientert Prosjektstyring i Sanntid 

(MOPS). Nå skal piloten realiseres og utvikles videre frem mot 2025! 



   
   

 

 

Figur 1 Overordnet prosjektplan for Modellorientert byggherre 2025 - Markedsundersøkelsen vil 

identifisere markedssituasjonen for BIM-komponenter som er essensielle for videre utviklingsarbeid 

rundt MOPS-løsningen 

3. Begrepsliste 

MOPS ModellOrientert Prosjektstyring i Sanntid – et støtteverktøy for en 

modellorientert byggherre, inkludert underliggende 

løsningsarkitektur for dataflyt 

DoV Drift og vedlikehold divisjonen 

MoR Myndighet og Regelverk i Vegdirektoratet 

RFI Request for Information  

BIM Forkortelse for Building Information Model/Modelling, På norsk 

omtalt som Objektbaserte Informasjonsmodeller for Byggverk 

(Arkivloven, sluttleveranser). Videre definisjoner av betegnelsen er 

beskrevet i ISO19650. 

Byggverk omfatter konstruksjoner, anlegg og bygninger slik det 

benyttes i plan og bygningsloven og forskrift 

Digital 

tvilling 

Digital tvilling er en digital kopi/representasjon av bygget eller 

anlegget, som inneholder all informasjon, eller referanse til 

informasjon som dekker alle behov i byggverkets livsløp. 

Digital virkelighet + fysisk virkelighet + IoT => Analyse, 

visualisering, predikering, sporing, m.m. 

Modellen bør kunne vise/uthente data direkte fra virkeligheten, 

som igjen kan brukes til å analysere og styre bygget/anlegget. 

 



   
   

 

 

4. Hva er en markedsundersøkelse (RFI)? 

Hensikten med undersøkelsen (RFI) er å få kunnskap om det finnes 

anskaffelsesklare løsninger som er tilstrekkelig modne for å dekke våre behov i 

markedet- og i hvilken grad disse må utvikles. Vi ønsker også å signalisere våre 

forventninger til bransjen frem mot anskaffelsene, og synliggjøre mulighetsrom for 

samarbeid med offentlige virksomheter. Vi vil bruke innspillene fra undersøkelsen til 

å utforme et best mulig konkurransegrunnlag for påfølgende anskaffelse.  

Denne markedsundersøkelsen er en informasjon om Vegvesenets forestående behov 

i utviklingen av modellbasert styring av vegprosjekter. Markedsundersøkelse og 

dette dokumentet gjelder ikke som grunnlag for prekvalifisering eller rangering av 

potensielle leverandører.  

5. Redusere risiko, digitalisering og produktutvikling  

Statens vegvesen har ansvar for å gjennomføre større utbyggingsprosjekter tildelt 

Statens vegvesen. Det innebærer å planlegge, prosjektere og bygge vegprosjekter 

over 200 millioner kroner, i tillegg til å håndtere de enkelte prosjektene i 

byvekstavtalene. 

I E39 Stord – Os fjordkryssing Bjørnafjorden vil teknologier knyttet til en digital 

tvilling i 3D av flytebroen over Bjørnafjorden bidra til bedre oppfølging av alle 

prosesser og leverandører i byggeprosjektet, og til å sikre fremdrift og redusere 

risiko. Statens vegvesen vil nå bruke suksessen fra Bjørnafjordprosjektet til å 

anskaffe løsninger som skal brukes på tvers av hele etaten 

 

 

Illustrasjon: Dissing+Weitling/ Statens vegvesen 

Beskrivelse: E39 Fjordkryssing Bjørnafjorden bru, sett mot sør 



   
   

 

Anskaffelsen av BIM-komponenter og videre utvikling av produktet MOPS drives av 

Statens vegvesen Utbygging, og skal dekke inn manglende løsninger for 

byggherreorganisasjonen. Anskaffelsen vil komme hele etaten til gode i form av 

tilgang til modelldata fra byggefasen, og vil inngå som nøkkelkilder, Heldigital 

verdikjede for veg, et av Statens vegvesens tre (3) strategiske digitaliseringsområder 

i virksomhetsstrategien. 

I videre utvikling av produktet MOPS, vil vi i 2023 utvikle med utgangspunkt i 

behovene til de utvalgte prosjektene E18 Vestkorridoren, E8 Sørbotn-Laukslett og 

E6 Megården-Mørsvikbotn. Gevinster vil kunne tilfalle andre prosjekter etter hvert 

som de suksessfulle delene av utviklingen blir realisert. 

 

6. Bakgrunn for prosjektet 

Statens vegvesen stiller krav til at Utbygging er 100% digitale og modellbaserte i 

prosjektgjennomføringen. Dagens tilgang til relevante data og informasjon, 

nødvendige applikasjoner og tjenester og ikke minst den enkeltes medarbeiders 

kompetanse på bruk av applikasjoner og tjenester (eller mangel på sådan), er veldig 

prosjektavhengig, og lite tilrettelagt for kontinuerlig forbedring og 

erfaringsoverføring.  

 
Utsagn brukerhistoriene Modellorientert Byggherre MOPS. Illustrasjon: Sopra Steria/Statens vegvesen. 

Gjennom risikovurderinger gjort i utbyggingsprosjektet E39 Stord-Os, Fjordkryssing 

Bjørnafjorden har Statens vegvesen identifisert digital logistikk som en stor risiko og 

kilde til usikkerhet. Med digital logistikk menes tilgjengeliggjøring, tilgang og 

utnyttelse av prosjektets data og informasjon. 



   
   

 

Herunder alt fra data og informasjon knyttet til konstruksjonene, slik som geometri, 

attributter/egenskaper, produktinformasjon osv. til data og informasjon relatert til 

utøvelsen av styrings- og samhandlingsprosesser i prosjektgjennomføringen. 

 

7. Modellorientert prosjektstyring i sanntid (MOPS) 

Løsningen MOPS er en nettbasert tjeneste basert på åpen kildekode og åpne API’er, 

og har som formål å sammenstille data og informasjon fra underliggende tjenester. 

Gjennom MOPS skal alle data knyttet til samhandling i byggherrens 

kontraktoppfølging tilgjengeliggjøres for brukeren gjennom mobile enheter og PC, i 

form av ulike feltapplikasjoner og tjenester.  

 

Det er et overordnet mål at MOPS-løsningen skal bidra til å understøtte de fire 

sentrale styringsparameterne til Vegvesenet som byggherre: 

▪ HMS, økonomi, framdrift og kvalitet  

Modellorientert byggherre skal være et: Styringsverktøy for byggherren, gi innsyn i 

prosjektgjennomføringen, bidra til risiko- og usikkerhetsstyring, sikre dokumentert 

kvalitet av ferdig leveranse og bidra til tydeligere krav til leveranser i vegprosjekt 

 

 

Komponentskisse for produktutvikling MOPS og Modellorientert byggherre 2025 



   
   

 

 

▪ MOPS bidrar til å strukturere underliggende systemer og informasjon  

▪ Teknologiuavhengig plattform  

▪ Maskinlesbare krav (ontologier), semantisk web/lenkede data  

▪ Skalerbare utbyttbare komponenter  

▪ Åpen kildekode – standardiserte API’er 

▪ Data sammenstilles i dashbordet  

▪ Data kan flytte til DoV og MoR 

▪ Kildekoden kan benyttes av andre byggherrer  

 

Det er utviklet prototyper for videre utvikling av løsningen MOPS. Et utvalg er 

presentert her, og kan studeres nøyere i linken i slutten av dette dokumentet. 

 

Prosjektleders «ett blikk er nok». Illustrasjon: Sopra Steria/Statens vegvesen 

8.  Hensikt med anskaffelsen  
Statens vegvesen skal anskaffe to (2) BIM-komponenter.  

▪ Modellviewer 

- Nettbasert modellviewer for håndtering og visning av store datamengder 

- Brukervennlig grensesnitt som er enkelt og intuitiv å navigere i 

- Integrerbart visningsvindu med all basisfunksjonalitet tilgjengelig i 

brukergrensesnittet 

- Standardisert åpent og veldefinert API for utveksling av data og informasjon 

mot tilliggende tjenester 



   
   

 

 

▪ Modellserver  

- Lagringssted for modellbaserte leveranser i prosjektfase og operasjonell fase 

- Sammenstiller og omgjør filbaserte leveranser til objektbasert databaser 

- Valideringsmotor for krav til data og informasjon i leveranser 

- Distribuerer geometri og data til tilliggende tjenester i MOPS 

 

BIM-komponentene inngår i et felles datamiljø (CDE) og «en kilde til informasjon» 

for Statens vegvesen, som igjen skal bidra til økt standardisert styring av 

vegprosjektene i kontraktsoppfølgingen. Der hensikten er å utnytte potensialet i 

BIM-komponentene og eventuelt bidra til at disse blir bedre, samt at det kan skapes 

større konkurranse i markedet. Komponentene inngå i en helhetlig løsning for 

byggherre gjennom utviklingen av produktet Modellbasert prosjektstyring i sanntid 

(MOPS).  

Leverandørene skal kunne levere i henhold til kildekoden. Rollebasert innsikt som 

prosjektleder og med et grensesnitt som er tilpasset egen rolle er nødvendig. 

Komponentene skal være presentert i tidsriktig web-basert grensesnitt.  

 

9. Informasjon som etterspørres fra leverandører  

I dette kapitlet vil Statens vegvesen presentere spørsmål som vi ønsker å få svar på i 

markedsundersøkelsen. Det er viktig at dere er bevisst på at løsninger dekker alle 

behovene til samferdselsprosjekter, der en i større grad enn i BYGG er opptatt av 

løsninger som berører stedfestet informasjon knyttet til modellbasert 

prosjektgjennomføring.  

Det er fritt opp til leverandører om man ønsker å gi tilbud på begge komponentene, 

så lenge det ikke legges inn forutsetninger i som fordrer at man tvinges til å velge 

begge. Anskaffelsene baserer seg altså på separate tilbud for den enkelte 

komponent, der SVV skal stå fritt til å velge den beste pr. anskaffelse. 

9.1 Informasjon om selskapet  

▪ Kort beskrivelse av selskap, forretningsområder, hovedprodukter, 

lokasjon for hovedkontor  

▪ Markedsposisjon og markedsandel  

 



   
   

 

 

9.2 Utviklingsplaner/forretningsmodeller 

▪ Hvilke utviklingsplaner har leverandørene?  

▪ Hvilke fokusområder har leverandøren systemutvikling i sine tjenester?  

9.3 Prismodeller 

▪ Kostnadsprofil/prismodell pr. komponent 

▪ Kjøp og vedlikehold av løsning 

▪ Drift og supporttjenester  

▪ Oppgi en størrelsesorden på årlige lisens- og vedlikeholdskostnader  

▪ Dersom det gis tilgang til kostnadsfri test- eller demoversjon, vennligst 

oppgi informasjon om hvordan vi får tilgang 

 

9.4 Sikkerhet  

▪ Ivaretar løsningen kravene til arkivering (Arkivloven/forskrift) 

▪ Løsninger knyttet til IT-sikkerhet (schrems II)  

o Samtykke før tilgang? Vi ønsker tryggere og mer effektive løsninger for 

roller og tilgangstyring. Hvilke løsninger ser dere for dere i møtet med 

bransjen? 

o Personopplysninger knyttet til løsningen 

o Personopplysninger knyttet til data/meta i modeller 

▪ Valideringsfunksjonalitet på de ulike standardene (IFC, GML, m.fl): 

- Versjonshåndtering  

- Historikk 

- Arkiveringsverdighet (jfr. arkivloven) 

9.5 Løsninger/funksjonalitet 

Pkt. Tema 

Relevant for komponent 

Modellviewer Modellserver 

1 Det vil bli stilt krav om uavhengige leveranser 

for de enkelte komponentene, hvordan stiller 

dere dere til dette? 

X X 

2 Tilbys mulighet offline anvendelse for deres 

løsning? 

X  

3 Har løsningene en tilpasset viewer for feltbruk? X  



   
   

 

4 Hvilken integrasjon har løsningen mot det åpne 

standardiserte formatet BFC (BIM Collaboration 

Format)? 

X  

5 Har løsningen funksjonalitet tilrettelagt for 

koblinger til ontologier basert på Semantisk 

Web/Linked Data? 

X X 

6 Har løsningen støtte for utveksling av data og 

informasjon gjennom åpne standardiserte APIer 

som en del av integrasjoner mot andre 

tjenester? 

X X 

7 Har løsningen funksjonalitet for integrasjon i 

andre nettbaserte grensesnitt, eksempelvis 

MOPS (se kildekode for BOLC), MS Teams el. 

tilsv.? 

X  

8 Har løsningen støtte for håndtering av 

modellbaserte dataformater gjennom 

databasetilnærming av data og informasjon? 

 X 

9 Det vil bli stilt absolutte krav om støtte for det 

åpne standardiserte modellformatet IFC i 

løsningen. Hvilke andre åpne standardiserte 

formater støttes, med særlig fokus på 

modellbaserte vegprosjekter sitt behov for 

geometri- og informasjonshåndtering? 

X X 

10 Har løsningen funksjonaliteter tilrettelagt for 

modellbaserte prosjekter basert på GML-

formatet InfraGML/LandInfra? I så fall hvilken? 

X X 

11 Har løsningen mulighet for uttrekk av åpne 

standardiserte geomatikkformater og stedfestet 

informasjon? I så fall hvilke formater og 

standarder? 

X X 

12 Har løsningen funksjonalitet for enkel kobling 

til produktdokumentasjon, basert på ISO23386 

og ISO23387 (PDT/PDS) 

X X 

13 Har løsningen støtte for funksjonalitet knyttet 

til faste identifikatorer/objektid (GUID/UUID) i 

hele livsløpet for et objekt, eksempelvis som 

koblingsnøkler til annen informasjon, herunder 

også GTIN el.tilsv.? 

X X 

14 Har løsningen funksjonalitet som sikrer kjente 

utfordringer knyttet til endringer av objektid i et 

livsløp? 

 X 



   
   

 

15 For alle komponenter kan det være aktuelt å 

kreve støtte for installasjon i SVV sitt eget 

datasenter (Azure, Google, Amazon). Har 

løsningen støtte for slik installasjon? 

X X 

16 Har løsningen funksjonalitet for API-basert 

lesing og visning av data og informasjon fra 

databasene Geonorge, eksempelvis Felles 

Kartdatabase? 

X X 

 

10. Hvordan ønsker vi svar på RFI?  

▪ Vi ber leverandører svare på kulepunkter som ligger under kapittel 9.  

▪ Bruk Excel-skjema  

▪ Leverandører svarer i konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). 

▪ Frist for innlevering og spørsmål, 31.mai 2022 kl. 12:00. Spørsmål vil 

deretter bli besvart innen fem virkedager. 

Besvarelse av denne RFI vil ikke medføre noen ulemper for en eventuell deltagelse 

senere i selve konkurransen. Leverandør kan stille spørsmål i KGV, og svar vil bli 

lagt ut anonymisert. 

Relevante linker:  

▪ Ett blikk er nok - pilot for prosjektstyring i sanntid er klar | Vegveven (vegvesen.no)  

▪ Statens vegvesen: BOLC - en digital tvilling i 3D av flytebroen over Bjørnafjorden 

(soprasteria.no)  

▪ Statens Vegvesen – Bjørnafjorden Bolc – Novorender  

▪ Bjørnafjorden Open Live Center project overview - Bitbucket (vegvesen.no) 

▪  «Client Leadership award»,  

Prototyper videre utvikling MOPS:  

▪ https://www.figma.com/proto/tjJtJarVmZiJqpXXQEug18/BOLC-i-bruk?node-id=2513%3A28710&scaling=scale-

down&page-id=155%3A681 

 

 

 

https://intranett.vegvesen.no/nyheter/utbygging/importerte/ett-blikk-er-nok-pilot-for-prosjektstyring-i-sanntid-er-klar/
https://www.soprasteria.no/dette-kan-vi/details/statens-vegvesen-bolc---en-digital-tvilling-i-3d-av-flytebroen-over-bj%C3%B8rnafjorden
https://www.soprasteria.no/dette-kan-vi/details/statens-vegvesen-bolc---en-digital-tvilling-i-3d-av-flytebroen-over-bj%C3%B8rnafjorden
https://novorender.com/stories-statens-vegvesen-bjornafjorden/
https://git.vegvesen.no/projects/BOLC
https://www.buildingsmart.org/bsi-awards-2020/winners/
https://www.figma.com/proto/tjJtJarVmZiJqpXXQEug18/BOLC-i-bruk?node-id=2513%3A28710&scaling=scale-down&page-id=155%3A681
https://www.figma.com/proto/tjJtJarVmZiJqpXXQEug18/BOLC-i-bruk?node-id=2513%3A28710&scaling=scale-down&page-id=155%3A681


Tryggere, enklere og grønnere reisehverdagvegvesen.no

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

Tlf: (+47) 22 07 30 00

firmapost@vegvesen.no




