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Kun tittel øverst, glassblå 01 

Statsbygg, 
en viktig aktør i bygge- og 
eiendomsnæringen i over  
200 år 
Vi dekker statens behov for lokaler 
 



Kun tittel med helsides bilde 

Bygninger som skaper en nasjon  

Sametinget Operaen Eidsvoll 



Tekst og valgt element 

5 milliarder i husleieinntekt 

 

 2,9 millioner kvadratmeter  

2 073 bygninger i Norge 
Opptil 200 prosjekter årlig  

90 i utlandet Universitetet i Bergen 

Rådgiver, byggherre og eiendomsforvalter 



Tittel øverst og innhold, glassblå 01 

870 ansatte Hovedkontor i 
Oslo 

Lokalkontor i  
Porsgrunn, Bergen, 

Trondheim og Tromsø 



1-spalte layout 

En bærekraftig, kostnadseffektiv og samordnet 
bygg- og eiendomsforvaltning 

1.  Felles åpne standarder, formater og 
plattform 

2.  Fri konkurranse uansett format 

3.  Harmonisering av krav med andre 
bestillere  

4.  Transparent utvikling  

5.  Langtidslagring av informasjon, 
datadeling 

6.  Innovasjon  



Tittel og innhold, glassblå 01 

Strategiske mål 2021 – 2025 



1-spalte layout 

VI UTVIKLER BYGGE- OG EIENDOMSNÆRINGEN  

Vi	ivaretar	
sikkerhet	og	
seriøsitet		
i	alt	vi	gjør	

Vi	jobber	
innovativt	med	

markedet	

Vi	er	ledende	på	
smart	eiendomsdrift	

Vi	bidrar	til	å	
realisere	

byggenæringens	
digitale	veikart	



Skilleslide varsel gul 

Droneteknologi  



Tekst og med bilde 

Noen populære bruksområder for droner 

Tidlig faser 
• Fjernmåling.  
• Registrering. Inspeksjoner. Undersøkelser 
• Overvåkning 

Planlegging 
• Beredskap og sikkerhet 
• planlegging og utvikling 
• Simulering 

Utførelse. Autonom 
• Renhold 
• Transport 
• Logistikk. Forsyninger 



To bilder 



Tekst og med bilde 

Tyngden i BAE-næringen 

Utredning 
Kartlegging 

Undersøkelse 

Utførelse 

Plan og design 



Tekst og valgt element 

• Samarbeidsevne på tvers 

• Automatisering av flyt og 
koordinering 

• Evne til å gå fra datafangstfasen 

• Evne til å tenke utenfor boksen 

Hva	er	viktig	for	oss? 
 



Tekst og valgt element, liten 

•  Intensjon, behov, prosess 

• Nye muligheter, nye risikoer 

• Datakontroll 

• Analyser, innovative prosessdriver 

Forståelser	vi	trenger	
	



Skilleslide varsel gul 

Noen eksempler  



Tittel med 2-spalte layout, hvit 

Eksempler	på	løse	gjenstander	og	behov	for	rensing	



Tittel og innhold 

Løser	en	samling	av	oppgaver	godt	nok?	



Tekst og med bilde, glassblå 02 



Tittel med 2-spalte layout, hvit 

Tilsyn, drift og vedlikehold på solcellepaneler? 



Tittel med 2-spalte layout, hvit 



Tittel med 2-spalte layout, hvit 

Reduserer farlig arbeid i høyden?  



Tittel med 2-spalte layout, hvit 

Utbedringsbehov for ulike typer 
utilgjengelige konstruksjoner? 



Skilleslide glassgrønn 01 

 
Vi har mye å glede oss til. 
Takk for meg! 
maianhthi.le@statsbygg.no 

statsbygg.no 


