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Det tas nå mange grep for å industrialisere byggenæringen og gjøre den mer produktiv.
Bygg21 tar for seg forholdet mellom myndigheter og byggenæringen. BYGDIN vil fremme industrialisering.
Tønsbergprosjektet har store ambisjoner med rask oppføring av nye bygg - om å gå fra tradisjonell
byggeplass til montasjeplass. Dette innebærer stor grad av standardisering av rom, funksjonelle- og tekniske
løsninger, et modent marked for industriell produksjon av elementer og moduler, samt å være et komplett
åpen BIM-prosjekt. BIM skal brukes i hele planleggingen, byggefasen og driftsfasen.
Hvordan møter man disse utfordringene i praksis?

Bygg21 – et samarbeidsprosjekt mellom industri og myndigheter
Innleder: Sverre Tiltnes

Bygg21 og myndighetene jobber for å effektivisere næringens møte med myndighetene ved å
identifisere utfordringene mellom myndighetene og næringen, og foreslå mulige løsninger.
Hvordan jobber de? Hvilke løsninger har de foreskrevet? Hvilken påvirkning har de hatt til nå?

Tønsberg-prosjektet – et annerledes prosjekt med høye ambisjoner
Prosess og metodikk– med fokus på Integrated Project Delivery (IPD)
Innleder: Ingvald Grindheim
Hvordan møte utfordringene i Tønsbergprosjektet og byggebransjen for øvrig? I Tønsbergprosjektet
skal krav om billigere, raskere og bedre løses ved hjelp av ny gjennomføringsmetodikk. Hva ligger i IPD,
hvilke prosesser og metoder må på plass for å få dette til å fungere?

Digital samhandling – med fokus på BIM
Innleder: Inge Aarseth
Målsetningen med bruk av åpen BIM og industriell byggproduksjon er å oppnå effektiv ressursbruk og
reduserte kostnader, kortere byggetid, bedre byggkvalitet, mindre støyutfordringer for sykehusets
normale drift og færre utfordringer knyttet til SHA

Hvordan møter en arkitekt nye krav fra byggherren?
Innleder: Gabrielle Bergh
Arkitekten og IPD, TDV, VDC, ICE, BIM, LEAN, Digital Samhandling, BIG ROOM – nye prosesser, metoder
og verktøy påvirker det arkitekturen?

