
– Smidig kvalitetskontroll for mer  
lønnsomme byggeprosjekter 

Exact as Built

Nesten alle byggeprosjekter blir dyrere og tar lengre 
tid enn planlagt. Det vil vi gjøre noe med. Med Exact 
as Built foretar du enkelt løpende kontroll av bygg-
earbeidet og kan korrigere eventuelle avvik i tide. 
Raskt, smidig og kostnadseffektivt. 

Ved å 3D-skanne pågående bygg får alle involverte parter 
tidlig og fortløpende tilgang til detaljerte måleverdier. 
Skanningen går fort. Den er grundig og detaljert og kan 
gjennomføres både innen- og utendørs. Etter at måle-
konsulentene våre har gjennomført skanningen, analyserer 
de informasjonen for deg. Du får altså mer enn bare tall.  
Du får et underlag som inneholder alle dataene du trenger 
for å kunne ta riktige beslutninger underveis i prosjektet.

Resultatet leveres digitalt i form av en oversiktlig 3D- 
modell. Du trenger ikke datamaskin, men kan åpne filen  
på en smarttelefon eller et nettbrett og foreta tilpasningene 
hvor som helst, når som helst. Enklere blir det ikke. Har du 
spørsmål om resultatet, kan du dessuten alltid kontakte 
målekonsulenten for en nærmere prat.

Når du bruker Exact as Built løpende under byggearbeidet, 
har du hele tiden oversikt over hvordan virkeligheten 
stemmer overens med tegningene, og du kan raskt oppdage 
eventuelle avvik og foreta nødvendige korrigeringer. Det 
sparer deg for både tid og penger. Og gjør byggeprosjektet 
lønnsomt. 

Fordeler med Exact as Built
• Kvalifiserte målekonsulenter som analyserer data
• Detaljert 3D-modell som er lett å bruke
• Løpende kvalitetskontroll som sparer deg for tid  
 og penger
• Eventuelle feil blir oppdaget i tide og kan korrigeres
•  Rask og kostnadseffektiv metode
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Hva er det egentlig som går feil?
98 % av alle byggeprosjekter i verden greier ikke 
å holde budsjett og tidsplan. De blir i snitt 80 % 
dyrere og tar 20 måneder lenger enn planlagt. 
Mange tror at årsaken er høye lønnskostnader, 
men faktum er at lønn bare står for drøyt 10 % av 
kostnadene. Det handler i stedet om manglende 
kontroll under byggearbeidet. Med Exact as Built 
endrer du på det.

Kilde: https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-in-
frastructure/our-insights/the-construction-productivity-imperative, 
6.12.2017 og http://www.gp.se/nyheter/sverige/f%C3%A4rska-siff-
ror-sverige-v%C3%A4rst-i-byggklassen-1.4591028, 6.12.2017
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