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Norconsult Informasjonssystemer 
(NoIS) utvikler, markedsfører og 
leverer helhetlige IT-løsninger for 
prosjektering, bygging og 
forvaltning av infrastruktur og 
eiendom. 

Vår styrke ligger i å kombinere 
fagkunnskap med moderne 
teknologi i brukervennlige og 
effektive IT-løsninger som 
markedet etterspør.

Om Norconsult 
Informasjonssystemer 
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Digitalisering
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HÅND

TEGNINGER

2D CAD

3D CAD

BIM

BIM og VDC

VR og AR

SPILLTEKNOLGI 

(GAMIFICATION)

KUNSTIG 

INTELLIGENS (AI)

Så langt har ny teknologi gjort oss 

stadig mer effektiv til å produsere

tradisjonelle dokumenter

Fremover må vi ha fokus på hvordan 

ny teknologi kan erstatte tradisjonelle 

prosesser

Det er det som er digitalisering



Hva betyr digitaliseringen for rådgiverbransjen?
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Vil den teknologisk utviklingen endre 
rådgiverbransjen?

Mengden data øker dramatisk, og det samme gjør den 
tilgjengelige regnekraften. 

Vi ser allerede en utvikling med fokus på AI, 
maskinlæring, parametrisering og robotisering. Vil 
denne utviklingen utfordre våre arbeidsmetoder og vår 
forretningsmodell?

Kan det komme nye aktører som gjør det vi gjør i dag, 
raskere og med høyere kvalitet?



Hva legger vi i «digitalisering» innen rådgiverbransjen i dag?
Verdi av digitalisering kommer først og fremst gjennom effektivisering av 

informasjonsflyten gjennom en verdikjede

Tilgang til nødvendig 

underlagsdata

Effektive 

virksomhetsstyring

Hvordan vi produserer 

våre leveranser

Effektiv bruk av tid og verktøy

Hva er det 

kunden egentlig 

trenger?

Hva er det 

kunden ber 

om?

Hva vi leverer til våre 

kunder

Klare og tydelige krav og forventninger 

til vårt arbeid 

Hvordan våre kunder 

bruker våre leveranser

Bedre og mer effektive byggeprosesser

Hvordan vi organiserer 

vår virksomhet

Effektive styring og støttesystemer

▪ Mindre tidsbruk

▪ Mindre materialer

▪ Økt byggbarhet

▪ Bedre kvalitet

▪ Mindre risiko
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▪ Innhold i 

leveransen

▪ Detaljeringsgrad

▪ Presisjon

▪ Struktur

▪ Format og 

software
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En forretningsmodell er den underliggende logikken 
som forklarer hvordan en virksomhet skaper 
kundeverdi (omsetning) til en forsvarlig kostnad, slik 
at ansatte og eiere får de resultatene de forventer 
(lønn og utbytte).

Hvordan vi skaper verdi; hva vi selger til hvem

Hvordan vi kaprer verdi; hva vi får betalt og hva det 
koster oss å produsere våre tjenester og produkter

Hvordan vi leverer verdi; hvordan vi organiserer vår 
produksjonsprosess og våre styrings- og 
støtteprosesser

Forretningsmodell – for et selskap

2019-10-29 6RIF-Høstkonferanse



Effektivisering

Hva gjør det med en bransje som lever av å selge timer?

Hvordan ta betalt for timer når vi blir mer effektive. Hvordan prise vår verdi?

Verdien av våre gode råd er ofte grovt underpriset. Velger vi den riktige vei-linja eller sørger for god massebalanse har 
det stor verdi for kunden. Dårlige råd er tilsvarende dyre.

Konkurransesituasjonen

Teknologien er stort sett allment tilgjengelig og er ikke en differensiator. Vi konkurrerer på evnen til å bruke teknologi, 
kompetanse og vår evne til å ta i bruk nye arbeidsformer

Digitalisering kan gjøre at forretningsmodellene skalerer bedre – standardiserte og mer effektive prosesser 
gjør oss i stand til å håndtere større volum

Større grad av industrialisering

Forretningsmodell – hva endres ved digitalisering?
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Effektiv bruk av nye verktøy øker vår konkurransekraft



Heldigitale leveranser gjør at vi jobber tettere 
med kunde og samarbeidspartnere gjennom 
digitale verktøy

Mye strengere krav til strukturert informasjon

Samarbeid handler om å fordele 
arbeidsoppgaver til aktører i en verdikjede

Alle har innsyn – det fordrer åpenhet og tillit

Den digitale verdikjeden er avhengig av at alle 
ledd er digitale

Digitale løsninger gjør det effektivt å 
produsere store mengder data

Samarbeid blir enklere om verktøykassa ikke 
endres fra prosjekt til prosjekt. Kunden 
bestiller leveranser, leverandøren velger 
verktøy

Hvordan påvirkes samarbeidet?
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Så lenge vi snakker om digitalisering som effektivisering av våre 
prosesser endres ikke den underliggende forretningsmodellen

Levere verdi: Endring i prosesser og kanskje organisasjon

Kapre verdi: Kostnadsbildet endres, investeringer i teknologi, andre 
prismodeller

Skape verdi: Nye krav til leveranser

Digitalisering handler 10% om teknologi og 90 % om menneskers 
evne til å benytte teknologien. Noen viktige tema:

Det vil være «strekk i laget». Det er avgjørende å lukke gapet mellom 
frontbølgen og de som følger etter

Hvis det er kundene som driver utviklingen har leverandøren et problem

Konkurransekraften ligger i å være den rådgiveren som driver 
digitaliseringen hos kunden

Digitalisering – revolusjon eller evolusjon?
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