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Tar video inn 
i fremtiden
INGVILD BRUASET
INGVILD.BRUASET@FINANSAVISEN.No

– Sammenlignet med for fem år 
siden er det som dag og natt. 3D-
teknologi er blitt et viktig verktøy 
i forbindelse med gjennomføring 
av byutviklingsprosjekter, fortel-
ler konserndirektør Bård Hernes i 
den rådgivende ingeniørbedriften 
Norconsult. 

Selskapet har rundt 3.000 an-
satte som blant annet jobber med 
ulike sider av byplanlegging som 
eiendomsprosjekter, infrastruktur 
og samferdsel. Norconsult kom-
mer inn i planleggings- og detalj-
fasen før entreprenørene overtar i 
gjennomføringsfasen. 

Og bruken av 3D-teknologi 
har nærmest revolusjonert må-

ten de arbeider på i alle faser av et 
prosjekt, forteller Hernes. 

Systemet de bruker kalles BIM, 
en forkortelse for building infor-
mation modelling. Norconsult har 
brukt BIM innenfor alle markeds-
områder siden 2012.

– Det er i de tidlige fasene be-
slutningene tas. Med verktøy og 
teknologi kan man bedre illustrere 

hvordan fremtiden vil bli, og der-
med legge bedre til rette for å fatte 
gode beslutninger.  

– Store besparelser
Hernes forteller at de bruker 3D-
teknologien både til å visualisere 
planer på skjermen og lage videoer. 
Eksempelvis kan man da ta på seg 
3D-briller og oppleve å spasere 

gjennom en animert gate eller et 
boligstrøk mens det ennå er på 
planleggingsstadiet. 

Eller ved bygging av en ny vei, 
kan man lage en video slik at man 

– 3D-modeller gir et mye bedre inntrykk av hvordan konsekvensene av 
byutvikling kan bli, sier konsern direktør Bård Hernes i Norconsult. 

NYE MULIGHETER: Bård Hernes, 
konserndirektør i Norconsult. 
  FOTO: NORCONSULT

Prosjektkostnadene 
blir lavere, det blir 

mindre feil og kvaliteten på 
arbeidet øker
BåRD HERNES, NoRcoNSULT

 �Bruker 25 millioner i året på ny teknologi

Fortsetter neste side

VIRTUELL KJØRETUR: Norconsult 
bruker 3D-teknologi blant annet i arbeidet 
med prosjektering av E134.  FOTO: NORCONSULT
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kan kjøre veien i animert versjon og 
vurdere siktforhold og hvordan vei-
en ligger i terrenget. I tillegg brukes 
også 3D-printere i noe grad. 

– Hvilke fordeler gir alt dette? 
– Det gir store besparelser, både 

i tid og økonomisk. Prosjektkostna-
dene blir lavere, det blir mindre feil 
og kvaliteten på arbeidet øker. Bru-
ken av 3D-modeller 
gir et mye bedre 
inntrykk av hvordan 
konsekvensene av by-
utvikling kan bli. 

Han mener det 
bidrar til bedre be-
slutningsprosesser. 

– Ofte er det snakk 
om prosjekter som påvirker eksiste-
rende eiendomsmasse og konsekven-
ser samfunnet skal leve med i lang 
tid. Da er det viktig å ta avgjørelser på 
et mest mulig fullstendig grunnlag.  

– Hvordan var det var for ti år 
siden?

– Det var veldig vanskelig. Da 
ble prosjektene illustrert med 
håndskisser, men siden er det 
gradvis blitt enklere og enklere å 
lage illustrerte  videoer.

All info i en modell
Hernes trekker frem et eksempel, 
prosjektet Oslo-Navet, på hvordan de 
har brukt alle sidene ved 3D-tekno-
logi i forbindelse med byplanlegging. 

Oslo-navet er et prosjekt som 
innbefatter utvikling av hele Oslo 
med veier, kollektivtrafikk, gang- 
og sykkelveier, boligbebyggelse og 
næringsbygg.

– Der laget vi en rapport basert 
på 3D-verktøy, som nå er videre i det 
politiske systemet for behandling. 

– Hvordan går man frem med 
en slik oppgave?

– Da samler man all informasjon 
og alle konsekvenser i 
en og samme modell. 
Det handler mye om 
tid. Her kan man raskt 
se konsekvenser av uli-
ke typer alternativer. 
Det andre er at man 
kan jobbe med flere 
alternativer uten at 

det blir et veldig omfattende arbeid. 

25 millioner
Årlig investerer Norconsult cir-
ka 25 millioner i kompetanse og 
bruk av ny teknologi. Hernes sier 
at det langsiktige målet er at hele 
byggebransjen skal digitaliseres. 

– Slik er det ikke i dag?
– Nei, der er det fortsatt en vei å 

gå, men det er det som er det ende-
lige målet, at alle aktører i større 
grad enn i dag jobber inn mot den 
samme datamodellen. Dette redu-
serer faren for feilkilder og misfor-
ståelser dramatisk, og resulterer i 
et bedre koordinert produkt av 
høy kvalitet.

Det er det som 
er det endelige 

målet, at alle aktører 
i større grad enn i dag 
jobber inn mot den 
samme datamodellen
Bård Hernes, norconsult

Fra forrige side

ser Inn I FreMtIden: 
Rådgivende ingeniørbedrifter 
som Norconsult er inne i plan-
leggings- og detaljfasen, og 
målet er å forestille seg hvor-
dan dette vil bli i virkeligheten. 
 IllustRasjoN: NoRCoNsult

– Sosial bærekraft blir viktigere
– Det blir dyrt å gjøre feil når 
man driver med byplanlegging. 
Den kortsiktige verdien blir ofte 
altfor avgjørende, sier arkitekt 
Sissel Engblom som er sjef for 
urbanisme i LINK Arkitektur, et 
datterselskap av den børsnoterte 
ingeniørbedriften Multiconsult.

Hun har fått ansvar for å lede 
et nyopprettet forretningsområde 
kalt Urban LINK som skal jobbe 
tverrfaglig i samarbeid med øv-
rige faggrupper i Link Arkitektur, 
ingeniører fra Multiconsult og 
analytikere fra Analyse & Stra-
tegi, som også er et datterselskap 
av Multiconsult.

– Urbanisme er ofte tenkt 
som en underavdeling i ar-
kitektfirmaer og de store 
konsulentfirmaene,og det er 
første gang man satser på dette 
som et eget forretningsområde 
til å fronte flere fagdisipliner.

Først skal en urbanismeavde-
ling på plass i Oslo, og på sikt også 
i Stockholm og København.

sosial bærekraft
– Hva legger dere i ordet urbanisme?

– Med urbanisme mener vi 
steder hvor mennesker kommer 

sammen, men det trenger ikke 
være en by, det gjelder også tett-
steder. Vi lever i en tid hvor den 
globale megatrenden er at vi flyt-
ter tettere sammen, enten det er 
til byen eller bygdebyen. Skal det 
skje på en bærekraftig måte, må 
man skape de riktige strukturene 
som legger til rette for dette. Man 
må tenke helhetlig og tverrfaglig.

– Og hvordan gjør man det?
– Bærekraft har tre ben å stå på, 

økonomisk, sosialt og økologisk. 
Det har vært mye fokus på økolo-
gisk bærekraft i form av solceller, 
vindmøller, energieffektivisering, 
men nå tror jeg vi går inn i en fase 
hvor den sosiale bærekraften blir 
viktigere. Å forstå  hvordan vi vel-
ger å bo, leve og jobbe i byen eller 
bygdebyen blir nøkkelen til å lykkes 
med bærekraft.

liv og røre
Engblom sier at et av de viktigste 
stikkordene da er mobilitet.

– Man må legge til rette for at 
man kan bevege seg uten å være 
avhengig av bil. Innbyggerne må 
kunne reise kollektivt, gå eller sy-
kle. Det verste man gjør er å plas-
sere en arbeidsplass midt mellom 
to tettsteder eller byer, da kommer 
mange til å bli avhengig av bil og 

man får ikke et levende sentrum.
Hun viser til et eksempel med 

plassering av en ny togstasjon.
– Byutvikling er noe som 

strekker seg over lang tid. Plas-
serer man en togstasjon utenfor 
bykjernen med argumentet å fri-
gjøre areal i sentrum, blir dette en 
snever økonomisk gevinst som gir 
enorme konsekvenser for mobili-
teten og dermed bærekraften for 
byen. Innbyggerne vil lett velge 
bil for å komme seg til en togsta-
sjon som ikke er integrert med 
bystrukturen. Dette vil igjen føre 
til at sentrum tappes for liv og at-
traktivitet, sier Engblom.

Gevinst
Hun mener at en del kommuner har 
fokusert for mye på å legge til rette 
for spredning i arealpolitikken.

– Ofte kommer man til kom-
muner hvor man sprer handel 
og bosetting utenfor byen med 
det resultat at det blir helt dødt i 
sentrum, og så ber de om hjelp til 
å redde sentrum. Vi må få politi-
kere til å forstå måten vi beveger 
oss på, og legge til rette for at man 
kan bo, arbeide og leve tettere.

– Hva er fordelene ved å endre 
dette?

– Det gir gevinst både økono-

misk og helsemessig. De stedene 
vi velger å bygge byer og veier, de 
står i lang, lang tid. Det andre er at 
det påvirker helsen vår. Med høyere 
tetthet av boliger og arbeidsplasser 

kan folk sykle og gå mer, mens i 
mer spredte strøk kjører man mer 
bil. Forskning viser at det å bo tet-
tere i byer er særlig attraktivt for 
kvinner og høyt utdannede.

leder nYsAtsInG: arkitekt  sissel Engblom i lINK arkitektur.  
 Foto: lINK aRKItEKtuR

InGVIld BruAset
InGVIld.BruAset@FInAnsAVIsen.no

–  Det verste man gjør er å plassere en arbeidsplass midt mellom to 
tettsteder eller byer, sier arkitekt Sissel Engblom i LINK Arkitektur.
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30
ideer som sparer energi og penger.  

Aldri tidligere har det vært så lønnsomt å spare energi.

Vi i Bravida erfarer at det selv i forholdsvis nye 
bygg kan være mye å spare med nokså enkle grep. 
Vi har derfor tatt frem en avis med 30 konkrete 
ideer til tiltak som kan gjøres for å redusere energi-

bruken også i ditt bygg.

Vi håper avisen kan gi deg inspirasjon og ideer, 
ideer du ønsker å drøfte videre med våre fagfolk.

Avisen kan du laste ned fra www.bravida.no, eller 
du kan få et eller flere eksemplarer tilsendt ved å 

sende en epost til info@bravida.no


