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Stipendiatstilling innen 
heldigitalisering av 
vegbyggingsprosjekter

Bli med å utvikle 

prosesser og digitale løsninger for 
«More Efficient and Environmental

friendly Road Construction» (MEERC) prosjektet. 

Start: Snarest mulig!



MEERC

• «More Efficient and Environmental
friendly Road Construction» (MEERC)

• Hva forventes det at vi skal levere

– Profesjonsutdanning  ((Høyere) utdanning))

– Profesjonsutøvelse (Næring ((Nye Veier))

• Prosjektet totalt – Digitalisering spesielt



https://www.uia.no/nyheter/nye-veier-og-uia-gir-bedre-veier

https://www.difi.n
o/fagomrader-og-
tjenester/digitale-
felleslosninger/esig
nering

Fulldigitalisering / 
Heldigitalisering / 
Digitalisering

Digitalisering starter IKKE 
med teknologi



WP4 Digitalisering
• Den tverrfaglige forskingen vil bidra med nye måter å 

planlegge, gjennomføre og drifte store prosjekter på. Den vil 
bidra med ny kompetanse og industriell praksis på fire 
arbeidsområder innen veibygging: industrialisering, klima og 
miljø, gjennomføringsevne og digitalisering. 

• Digitalisering vil ha strategisk, taktisk og operativt betydning 
for å binde de tre foregående arbeidsområdene sammen ved 
at man bidrar til å forbedre den totale informasjonsflyten i 
hele prosjektets livssyklus. 

• Dette vil søkes realisert med endrede prosesser og ledelses-
/beslutningssystemer, samt kombinasjoner av programvare og 
digitalt utstyr relatert til bygningsinformasjons-modellering 
(BIM) og geografiske informasjonssystemer (GIS) for å skape 
heldigitaliserte løsninger. 



WP4 Digitalisering
• Prinsipper fra LEAN-production kan ved å prioritere 

identifisering av relevant informasjon 
(LEAN-information) som må inngå i 
prosjekterings- og beslutningsprosesser for å bidra til å 
redusert miljøpåvirkning i hele prosjektets levetid.

• Forskingen bør videre gi et grunnlag for utvikling av 
veiledninger, prosessbeskrivelser, kravspesifikasjoner, 
standarder som kan inngå i 
operativ gjennomføring av prosjekter i næringen og 
profesjonsutdanning på universitetsnivå. 

• Samspill med bygg- og anleggsnæringen, leverandører av 
programvare og digitalt utstyr, samt myndigheter vil være 
sentralt. Her vil Nye Veier vil være en sentral 
samarbeidspartner.



Digitalisering?!

• Hva legger vi i digitalisering?

• noe VI gjør?

• eller 

• noe DE gjør?



Digitalisering?!

Integrert - alle andre 
prosjekter kommer 

med innspill fra dag en

Får ikke en kvalifisert 
stipendiat

Lever sitt eget digitale 
liv

Starter med å digitaliser 
etter at de andre er 

ferdige med det faglige

Stor aktivitet / interesse 
i næringen for 
digitalisering



FAKULTET: TEKNOLOGI OG REALFAG

INSTITUTTER:
• Institutt for matematiske fag

• Institutt for 

naturvitenskapelige fag

• Institutt for IKT

• Institutt for ingeniørvitenskap 

SENTRE:
• Coastal Research

• Senter for eHelse og omsorgsteknologi

• CIEM

• Mekatronikk

• MatRIC

• Fornybar Energy

• CAIR







Prosess

• Planlegging 

• Produksjon

• Profesjonalitet

• Personer

• Politikk



Digital støtte?

Mange fag samlet i 
samme prosjekt



Structural engineering and building 
technology – supported by digital 
solutions and sustainability assessment







https://www.aftenposten.no/norge/i/3j6BMA/Nye-Veier-sjefen--Vare-
prosjekter-oker-samfunnsnytten-med-20_5-milliarder

https://www.aftenposten.no/norge/i/3j6BMA/Nye-Veier-sjefen--Vare-prosjekter-oker-samfunnsnytten-med-20_5-milliarder


”



Spørsmål?


