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Rendra O i eget prosjekt 



Etablert 2012 
8 Sivilingeniører fra NTNU 

Har valgt Arctic Innovation Group 





Bakgrunnen for det vi gjør   



Noen av våre  kunder & sammarbeidspartnere  



Rendra O 



Her er vi i dag 



Næringslokaler 

Fornebuporten, HENT Urbygningen, Statsbygg 

Rehabilitering 

Hagebyen, Veidekke 

Bolig 

Nytt østfoldsykehus, HSØ 

Komplekse bygg 

Spongdal, NCC 

Skole 

Type prosjekter  

som bruker  

Rendra O 





”Dette er det største som har hendt siden Commodore 64. Det er helt fantastisk å kunne 

bruke dataene ute på plassen, og ikke bare inne på kontoret. Har vært borti utrolig mye greier 

for byggeplass som er tull. Men dette bare funker.” 

Helge Underland, byggeleder rør og sanitær PNØ 



Rendra O; Prosjektoversikt 



Informasjonsmodell tilgjengelig ______ ______ 



«Kan dette røret fjernes? Kan jobber start nå? Ved å se muligheter visuelt direkte på skjermen får vi en 

oversikt av konsekvensene umiddelbart og kan ta beslutninger ute på plassen. (…) Det gjør oss alle litt bedre 

i å gjøre jobben vår.» Helge Underland, Byggeleder rør og sanitær, Prosjekt Nytt Østfoldsykehus 



I’en i BIM; Levetid? Utskiftningskostnad? 

Hint… 



Arbeidstegninger ______ ______ 



Arbeidstegninger; eksisterende system digitalisert   

Plassen Distribusjon 

2 trykk 

548 tegninger 

3 tegninger 



Tverrfaglig verdi; hva kommer her, er det gjort riktig? 

Finn ut der og da! 



Nawras Skhmot, Byggeledelse, Block Berge Bygg AS  

”Hver dag så får vi i gjennomsnitt minst 4-5 henvendelser fra hver bas. Mange av disse henvendelsene dreier seg om 

enten målinger som de mangler, tegninger som de vil ha printet, eller spørsmål om utførelse i henhold til andre fag. Det 

går fort 20 min i snitt ifra de forlater sin arbeidsstasjon for å spør oss om hjelp til de er tilbake. Dette inkludere tiden det 

tar å gå fra arbeidsstasjonen til brakken, tiden det tar for oss å finne og printe tegningene eller tar opp modellen, og tiden 

det går på ikke faglige hverdagssamtale (small talk og kaffe) underveis. Alt dette er tid sløst som bør elimineres. 

Informasjonen bør være tilgjengelig til dem som trenger det, i det de trenger det.” 

Innsparingspotensiale — med Informasjon tilgjengelig 

Estimerer ca. 1 time/dag per byggeplassleder 



Innhøsting og kommunikasjon ______ ______ 



Fotodokumentasjon; systematisk og sporbar digital innhøsting   



Kontekst og sporbarhet; direkte tilknyttet lokasjon og produkt  

Tradisjonell vs. Rendra O 



Digital saksinnhøsting ______ ______ 



Kontekst og sporbar innhøsting; Kommuniser og rapporter  

Mobilt, godt, enkelt og raskt! 



Uttrekk og rapporter; dataexport fra O 

Pdf rapporter Uttrekk til excell 



Kommunikasjon - brukere ______ ______ 



«Jeg viste det til folk fra apoteket i går og de ble jo helt kjempeimponert. Da ville de inn å se på sine rom og 

slikt. Så det er et veldig bra planleggingsverktøy. En ting er for de som skal bygge, en annen ting er for de 

som skal (bruke) møbelere rommet da…» Finn Brenno, Prosjektleder Ferdigstillelse, Prosjekt Nytt Østfoldsykehus 



Her vil vi være i morgen 



Vi har startet 

Hva lønner det seg å gjøre med boligen? – 
Hjelpemiddel for boligeieren 



Registrer for gratis tilgang: ______ ______ 

Demoprosjekt: Universitetet i Stavanger 

https://www.rendra.no/signup-demo.html 

https://www.rendra.no/signup-demo.html
https://www.rendra.no/signup-demo.html
https://www.rendra.no/signup-demo.html
https://www.rendra.no/signup-demo.html


Rendra O for ditt prosjekt? ______ ______ 

Kontakt: Sigve Pettersen,  

E: sigve@rendra.no, M: 47652206 

mailto:sigve@rendra.no

