Samarbeidsavtale om digitalisering innen
Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen
1. Formål
Formålet med denne samarbeidsavtalen er at offentlige myndigheter, næringslivsorganisasjoner, FoU
institusjoner og aktører i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen sammen skal arbeide for en
heldigital, konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs bygge-, anleggs- og eiendomsnæring i 2025. Det
er et mål å digitalisere SAMMEN, og ikke hver for seg.
Sammen skal man oppnå de ønskede effekter som digitalisering muliggjør som reduserte
byggekostnader, raskere prosjektgjennomføring, effektiv drift og lavere klimagassutslipp.
Norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring skal fremstå som innovativ og egnet for uttesting av nye
digitale løsninger.
Samarbeidet skal fremme initiativer som kan gjøre norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring
ledende globalt, både når det gjelder å utvikle og å ta i bruk ny teknologi.
Samarbeidet skal også styrke norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnærings stemme innenfor EU- og
EØS-samarbeidet.

2. Digitalt Veikart
Rapporten Digitalt Veikart fra Byggenæringens Landsforening viser at mange aktører i næringen har
kommet langt i å ta i bruk digitale verktøy, men at man i for stor grad digitaliserer hver for seg. I en
fragmentert næring klarer man ikke å ta ut ønskede gevinster, og at det er et stort behov for å
koordinere nødvendige fellesaktiviteter.
Bygg- og anleggseiere må stille krav til en digital byggeprosess og digitale leveranser, gjennom å stille
krav om to nye produkter "Digital byggeplass" og "Digital tvilling". Digitalt Veikart har identifisert fire
forutsetninger som må være på plass: 1: Felles digital plattform, 2: Standarder, digitale lover og
regler, 3: Kompetanseutvikling og 4: Gevinstrealisering.

3. Deltakernes forpliktelser
De deltakende organisasjonene i denne samarbeidsavtalen forplikter seg til visjonen om å arbeide for
en heldigital, konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs bygge-, anleggs- og eiendomsnæring i 2025.
Man må søke å bidra til fellesløsninger og arbeide for å digitalisere SAMMEN, og ikke hver for seg.
Man forplikter seg til å delta på møter i Samarbeidsforumet, dele informasjon på tvers av bransjer og
virksomheter. De deltakende organisasjonene skal frembringe mulige fellesprosjekter til
samarbeidsforum og må jobbe aktivt for finansiering av fellesprosjekter.
Denne avtalen etablerer ikke noe partnerskap eller joint venture mellom deltakerne. Deltakerne kan
heller ikke forplikte hverandre på bakgrunn av denne samarbeidsavtalen.

4. Organisering
Samarbeidsforum
Det skal etableres et samarbeidsforum som er åpent for alle som signerer samarbeidsavtalen.

Styre
Et styre utpekes av samarbeidsforumet.

Sekretariat
En av samarbeidsforumets deltakere påtar seg sekretariatsfunksjonene i en oppstartsfase.

5. Økonomi
•

Denne avtalen forplikter i seg selv ikke til økonomiske bidrag, men deltakerne må ha en
intensjon om å finne finansiering til fellesaktiviteter.

6. Gyldighet og varighet
Avtalen gjelder inntil videre. Deltakere kan meddele at de ikke vil være en del av denne
samarbeidsavtalen.

7. Undertegnede organisasjoner / deltakere
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