




Felles mål

Bygge gode veier 

Raskt og smart

Uten feil og forsinkelser



TRADISJONELL METODIKK

● Mange programvarer

● Mange personer involvert

● Mange bedrifter involvert

● Mange ulike fag

● Prosjekter går over lang tid

● og store områder



1)HVORFOR gjør vi feil?

1)HVORDAN kan vi 

unngå å gjøre feil? 



Steg 1: ha digitale verktøy

Steg 2: ha digital dataflyt 



“Et samhandligsverktøy for 100% digital dataflyt. 

Fra planlegging og prosjektering 

til utbygging og overlevering.”



HVORDAN? 
= 6 regler for hvordan skape dataflyt og 

samhandling



1. Ikke et CAD-verktøy
Fortsett med eksisterende programvare og kompetanse



2. Støtte og bruke åpne filformat



3. Støtte alt utstyr



(de samme filene på)

4. KONTOR + ANLEGG



5. Tilgjengelig fra alle enheter



6. Støtte data fra/i/til alle proj.faser



OPPSUMMERING:
1. Bruke valgfrie CAD verktøy

2. Støtte åpne formater

3. Støtte alt utstyr

4. Samme info og filer på kontor og anlegg

5. Mobil, tablet, pc/mac

6. Støtte data mellom alle proj.faser



Alternativ 1: 
Fortsette som før...



Nettbasert 

samarbeidsverktøy

❖ Online og “i kartet” 

❖ Åpen og uavhengig

❖ Intuitivt

Landmåler

• Kartlegging

• Landmåling og modeller 

til maskinkontroll

• As-built målinger

Anleggsmaskiner 

(IoT)• Synkronisere modeller og as-built i 

sanntid

• Effektivitet og flåtestyring

• Masseforflytting

Formenn
• Sanntidsinfo fra anlegget

• Arbeidsplanlegging

• Styring og masseforflytting

Byggherre
• Kvalitetskontroll

• Innsyn i design/modell

• Transparency

2.11.2016 Petteri PalviainenProsjekterend

e• Kombinasjonsmodeller

• Endringer i design

• As-built modell

http://aani.nokia.fi/2012/02/21/paikannussovellukseen-toivotaan-palautetta-nokia-belle-puhelimien-kayttajilta/nokia-maps-02/


NY METODE
TRADISJONELL METODE

CAD

HEAVY 

MACHINERY
SURVEYING



Hvordan ser Infrakit ut? 



● Ta med dette på befaring

● Med en GPS-prikk der man befinner seg, pel.nr, distanse til objekter etc. 

● Bilder og innmålinger plasseres i kartet der du tar dem med telefonen



● 3D 

● Fagmodeller 









● As built dokumentasjon i sanntid

● Enten det er fra GNSS, totalstasjon eller målt av maskin







1. DRAG&DROPP INN DATAGRUNNLAG, KART, MODELLER, FILER

2. KOBLER TIL MASKINER OG INNMÅLINGSUTSTYR 

3. PERSONELL FÅR TILGANG TIL SANNTIDSINFO OM 

PROSJEKTERING, ANLEGG og AS BUILT

➢ OPPNÅR GOD KOMMUNIKASJON 

➢ UNNGÅR FEIL OG FORSINKELSER

Metoden er enkel



Felles mål

Bygge gode veier 

Raskt og smart

Uten feil og forsinkelser



Hva skjer med denne metoden? 



Infrakit brukes til anbudsprosessen. En vinneroppskrift?

Modellene i Infrakit er sjekket og klare for anleggsfasen. 



● Aktuelle data er tilgjengelig for alle personell - i sanntid

● På kontor og anlegg

● Man vet at alle jobber med samme filer/info



● Se om det bygges som prosjektert

● Avvik (dZ) vises i kartet i sanntid - og kan lastes ned for 

bearbeiding i valgfritt CAD-verktøy



● Masseforflytting 

● Flåtestyring (på tvers av flåter:)

● Helautomatisk! (m/geofence)



➢ As-Built dokumenteres og bygges opp fortløpende i Infrakit 

➢ Overlevering kan skje på 3 uker - istedet for 3 måneder 



Felles mål
❏ Bygge gode veier

❏ Raskt og smart

❏ Uten feil og forsinkelser

De 6 regler for dataflyt

➔ Bruke valgfrie CAD verktøy

➔ Åpne formater

➔ Uavhengig

➔ Kontor og anlegg

➔ På alle enheter

➔ Mellom alle prosjektfaser

Den digitale utviklingen

1) Steg 1: Å ha digitale verktøy

2) Steg 2: Å skape dataflyt
Og en titt på 

Infrakit.no



URL: dataflyt.infrakit.no

En kartinnsynsløsning for veiutbygging


