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KORT OM PROSJEKTET

• Sambruksstasjon og 

døgnhvileplass

• Gol, Hallingdal, Buskerud

• Kunde: Statsbygg

• Bruker: Statens vegvesen

Sambruksstasjonen består av et nybygg på 670 kvadratmeter. Selve 
trafikkstasjonen er på 450 kvadratmeter og rommer ekspedisjon, 
kontorlandskap og møterom. I tillegg kommer kontrollhallen på 215 
kvadratmeter. Utenfor er det en døgnhvileplass på hele åtte mål, med 
plass til 25 vogntog og med et servicebygg med dusjer og toaletter.



DIGI 
BRUKER

DIGI 
PLAN

DIGI 
BYGG

DIGI 
DRIFT

STATSBYGGS DIGI SATSNING

• Digiplan

• Digibygg

• Digidrift

• Digibruker

MMI (Modell modenhets indeks)

4D – Visuell fremdriftsplan

5D – Kostnader i modell

Miljø - OneClickLCA

Drone

VDC

VR

Maskinstyring

Borerobot

AR

3D skanning

Digital oppslagstavle

RFID

BIM-kiosk/mobiler og nettbrett

BIG data

Sensor

Cobuilder

Dalux FM

RFID

Digital tvilling

SHA simulator spill



OBJEKTSTATUS (OS)

OS1
foreløpig
plassering

OS2
klart for tverrfaglig

kontroll

OS3
godkjent

tverrfaglig kontroll

OS4
Klart for utførende

Siste gjeldende underlag til enhver tid tilgjengelig i modell for utførende

Leveransepakker definert i fremdriftsplanen, 
med dato for status OS1, OS2, OS3 og OS4

PG varsler -
Aksept fra 

entreprenør

PG varsler

Ikke klart for 
kontroll

Forslag til 
plassering

Fryst plassering Kontrollert og låst

PG varsler -
Aksept fra 

entreprenør

Endring/avvik 
sendes til PG 

via DaluxIkke aksept –
loop gjentas

Ikke aksept –
loop gjentas



OBJEKTSTATUS (OS)

OBJEKTSTATUS beriket på alle 
objekter i 3D-modellen

Kjent problemstilling:
Prosjektering og bygging samtidig

Vår løsning:
Kommuniserte modellens modenhet 
ved bruk av  objektet status.(OS)



DRONER OG
MASKINSTYRING

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>

<LandXML xmlns="http://www.landxml.org/schema/LandXML-1.0" date="2017-12-11" time="09:57:58" 
version="1.0">

<Units>
<Metric linearUnit="meter" areaUnit="squareMeter" volumeUnit="cubicMeter" temperatureUnit="celsius" 

pressureUnit="HPA" angularUnit="radians" directionUnit="radians"/>
</Units>
<Application name="Gemini Terrain" manufacturer="Powel AS" version="8.0" 

manufacturerURL="www.powelgemini.no">
<Author createdBy="gemini"/>

</Application>
<Surfaces>

<Surface name="Sprengsteinfylling_Overflate">
<Definition surfType="TIN">

<Pnts>
<P id="1">6729016.084770 497285.361938 205.479858</P>
<P id="2">6729015.213356 497285.379944 205.476044</P>
<P id="3">6729017.507828 497285.417168 205.471542</P>
<P id="4">6729013.213379 497285.421791 205.466873</P>
<P id="5">6729011.213593 497285.781326 205.245819</P>
<P id="6">6729009.213615 497285.824722 205.235596</P>
<P id="7">6729020.002655 497285.853516 205.431046</P>
<P id="8">6729007.213646 497285.876617 205.219727</P>
<P id="9">6729005.213753 497286.056511 205.118484</P>
<P id="10">6729004.283409 497286.112823 205.089661</P>
<P id="11">6729003.215424 497286.126839 205.080307</P>
<P id="12">6729001.215424 497286.153786 205.062332</P>
<P id="13">6728999.215424 497286.180542 205.044495</P>
<P id="14">6728997.215424 497286.207756 205.026352</P>
<P id="15">6728975.215424 497286.217239 204.999435</P>
<P id="16">6728995.215424 497286.233765 205.009003</P>
<P id="17">6728977.215424 497286.242584 204.999908</P>
<P id="18">6728979.215424 497286.247284 204.999969</P>
<P id="19">6728981.215424 497286.247566 204.999802</P>
<P id="20">6728977.583374 497286.248314 204.999283</P>
<P id="21">6728973.778267 497286.255287 204.961639</P>
<P id="22">6728983.215424 497286.290451 204.971191</P>

……..

Skannet hele terrenget
med drone for å hente ut
korrekt underlag av
eksisterende situasjon, og
laget da en 3D 
terrengmodell som ble
benyttet til maskinstyring



SHA-SIMULATORSPILL

• Rambølls har utviklet et eget sikkerhetsspill

• Første prosjekt som gjennomførte dette i Norge

• Obligatorisk gjennomgang i den virtuelle verden

• Risiko identifisert i prosjekteringsfasen

• Identifiserte x-antall risiko eller farer før tilgang til byggeplass

Prosjektet vant statsbyggs 
sikkerhetspris



• Sikre digital tvilling

• Rapportering av «som bygget»

SOM BYGGET KONTROLL
AR (AUGMENTED REALITY)



Dalux TwinBIM

SOM BYGGET KONTROLL
AR (AUGMENTED REALITY)



RFID (RADIO FREKVENS IDENTIFIKASJON)
TEKNOLOGIEN BRUKES ALLEREDE I BLANT ANNET ADGANGSKORT, 
BETALINGSKORT, POSTEN, BOMPENGEBRIKKER OG BILLETTER

Vi tok i bruk radiobrikker for å sikre effektiv logistikk og drift av 

bygget

Byggevarer merket med RFID ga hurtig informasjon om 

produktene. RFID-merkete byggevarer som ble skannet på en 

trailer, ga umiddelbar oversikt over hvilke varer som var på 

traileren, slik at de ble losses på rett sted.

Dette ble senere koblet opp mot sensorteknologi som gjør det 

mulig å lese av informasjon fra en liten brikke som er plassert på 

alle produkter og komponenter som har betydning for forvaltning 

og drift av selve bygget.



RFID PÅ BYGGEPLASS

• Entreprenør sparte tid på 
varemottak og opptelling mot 
faktisk bestilt.

• Alt av digitale byggedatablad
ble automatisk knyttet til BIM

• Tidsbesparende 
datainnsamling/FDV 



RFID



FORVALTNING DRIFT OG VEDLIKEHOLD

• Dalux FM

• Sensorteknologi

• RFID

• Digital tvilling

• Cobuilder



TAKK FOR MEG

Kjetil Krogseth

kjetil.krogseth@ramboll.no

450 52 376

mailto:Kjetil.krogseth@ramboll.no

