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Partnere: Støttet av:Prosjekt:

Start å svar nå

Det er tre spørsmål – du svarer på alle i din egen rekkefølge

Lenke ligger i chaten

Svarene presenteres på slutten av introen

Mentimeter Kode: 30 33 56
https://www.menti.com/os755nu4jy

GrowingCircle 
Nettbasert workshop om:

«Digital Tvilling for økt bruk og 

gjenbruk av data for 

bærekraftsvurderinger»

GrowingCircle 
Nettbasert workshop om:

«Digital Tvilling for økt bruk og 

gjenbruk av data for 

bærekraftsvurderinger»

Partnere:

Agenda:  forbehold om justeringer tilpasset innspill fra dere!

10:05 Intro til workshopen

10:15 Digital Twin presentation av Pedro Meda og Diego Calvetti
10:55 Kort pause

11:00 Åpen diskusjon – på norsk 

11:20 Oppsummering og videre aktiviteter

11:25 Avslutning (så får dere en kort pause før neste nettmøte  ;-)

Presentasjon på engelsk – diskusjon på norsk

Støttet av:Prosjekt:

https://growingcircle.netlify.app/project/
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Formålet med digitalisering er å:  

GI MEG FAKTA NÅ!

Partnere: Støttet av:Prosjekt:

Oppdatert dokumentasjon om det bygde miljø er en 

forutsetning for sirkularitet  

Formålet med digital tvilling er å:  

GI MEG FAKTA NÅ OM DET 

SOM ER BYGGET!

Kort info fra Workshop 7. des. 2021

Partnere: Støttet av:Prosjekt:

Oppsummering ligger på:
https://growingcircle.netlify.app/news/velkommen-til-norsk-growingcircle-side-norwegian

Diskusjone i workshopen var knyttet til:

Hva oppfatter du som de viktigste driverene for økt gjenbruk?

Hva oppfatter du som de viktigste muliggjørerene for økt gjenbruk?

Hva oppfatter du som de viktigste barrierene for økt gjenbruk?

Hva oppfatter du som de viktigste digitale mulighetene som løsninger 

for økt gjenbruk kan medføre på andre områder?

Myndigheten må være tydelige på krav
- skape forutsigbare rammebetingelser for utvikling av helhetlige løsninger i næringen 

Vi må vise at dette er mulig å få til nå!  
- på en måte som gir nytte i praksis – ikke bare i presentasjoner
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Partnere: Støttet av:Prosjekt:

Les mer:
Incremental Digital Twin Conceptualisations Targeting Data-Driven Circular
Construction

https://doi.org/10.3390/buildings11110554

Var mest leste artikkel i journalen «Buildings» i november 2021

Digital Twin - Towards a joint understanding within the AEC/FM sector
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2779306   

Masteroppgave av Tord Fjeld fra 2020

Presentation about

Incremental Digital Twins

in the 

GrowingCircle project  

Partnere: Støttet av:Prosjekt:

Pedro Mêda

GrowingCircle

Construction Institue

University of Porto

Diego Calvetti

• Kom gjerne med spørsmål / kommentarer i chaten under 

presentasjon – norsk

• Diskusjon i etterkant kl på norsk

• men først resultatene fra Mentimetersprørringen
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Partnere: Støttet av:Prosjekt:

Start å svar nå

Det er tre spørsmål – du svarer på all i din egen rekkefølge

Lenke ligger i chaten

Vi starter opp kl. 10:55 med gjennomgang av svar 

– og videre diskusjoner

Mentimeter Kode: 9285 9986
https://www.menti.com/ucf4xawbey

GrowingCircle 
Nettbasert workshop om:

«Digital Tvilling for økt bruk og 

gjenbruk av data for 

bærekraftsvurderinger»

Oppsummering

Partnere:

• . 

Støttet av:Prosjekt:
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Digitalisering /BIM – er en måte å tenke på
• Det handler om å utvikle en byggeprosess 

som gir bedre byggverk i hele livssyklusen

• Byggeprosessen  er informasjonsintensiv –
over hele livssyklusen – dette krever digitale 
løsninger

• BIM er bærekraftvurderingens en beste venn 
for faktabasert og dokumenterte valgt – dette 
krever informasjon fra mange ulike kilder 

• Informasjon er en innsatsfaktor 
på lik linje med materialer og arbeid
• Kan måles (og betales) på kvalitet og kvantitet 

- på samme måter som andre varer og tjenester

Veien videre

Partnere:

Tema for tredje workshop er «KOMPETANSE»
• Hvilken type (tverrfaglig) kompetanse trenger vi?

• Hva kreves av kompetanse? 

• Hva finnes av kompetanse?

• Hvordan opparbeider man seg kompetanse?

• Hvordan skal vi utvikle løsninger for økt kompetanse?

GrowingCircle vil presenter en løsning som er under utvikling

-og trenger din vurdering

Vi vil også presentere andre løsninger  - kom med eksempler

ECPPM 2022, 14. – 16. sept. 2022 i Trondheim
Vitenskapelig konferanser med «Industry session» 15. sept.

Funn fra GrowingCircle skal presenteres

https://www.ecppm2022.org/

Støttet av:Prosjekt:
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https://www.ecppm2022.org/

GrowingCircle 
Integrated Data for Efficient and Sustainable Constructionert

Partnere:

Les mer om prosjektet på

https://growingcircle.netlify.app/project/
Norsk side på:
https://growingcircle.netlify.app/news/velkommen-til-norsk-growingcircle-side-norwegian

Ta kontakt med oss på:

Eilif Hjelseth eilif.hjelseth@ntnu.no

Pedro Meda pmeda@fe.up.pt

Diego Calvetti diegocalvetti@fe.up.pt

Kom med eksempler på løsninger (programmer og prosesser) om

Produktdata, produktpass, digital loggbok og tilsvarende for økt 

sirkularitet / ombruk 

Støttet av:Prosjekt:
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