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1. Bakgrunn 



Slik startet det noen steder 



Slik startet det hos oss 



FØR  



NÅ 



NÅ 



TEKNOLOGI + HOLDING =  BIM SUKSESS 



2. Hva er BIM? 
• BIM 
• Åpen BIM 
• Åpen internasjonal standard 
 



 Dette er en BIM – en lukket BIM 



Dette er et objekt-bibliotek 



Dette er en regelsjekker 



Dette er en rapport fra en BIM 



 Dette er en BIM – en lukket BIM 



Dette er en BIM – en åpen BIM 



Hva er en åpen standard? 

GSM 



3. Hvordan bruker vi BIM i dag? 
• BIM i hele byggets livsløp 
• Krav-BIM 
• Løsnings-BIM 
• Bygge-BIM 
• Forvaltnings-BIM 
• Eksempler på hvordan Statsbygg bruker BIM 
 



BIM i hele byggets livsløp 

Briefing 
- Functional req. 
- Estimates 
- Conditions 
- Requirements 

Knowledge databases 
- Best practise knowledge 
- Own practice  

Laws and regulations 
- Building regulations 
- Building specifications 

CAD software 
- Drawings, calculations 
- Architect, engineers,… 

VRML 
- Visualisation, 3D models 

Specifications 
- Specification sheets 
- Classification standards 
- Estimates, accounting 

Procurement 
- Product databases 
- Price databases 

Facility management 
- Letting, sale, operations 
- Maintenance 
- Guaranties 

Demolition, refurbishment 
- Rebuild 
- Demolition 
- Restoration 

Simulations 
- Comfort 
- Ventilation, heating 
- Life cycle cost 
- Light, sound 
- Insulation 
- Fire, usage 
- Environment 
- Life time predictions 

Construction management 
- Scheduling 
- Logistics, 4D 

Illustrations: Norwegian Building Research Institute, 
Olof Granlund, NBLN University of California, 
Stanford University 

BIM 



BIM i hele byggets livsløp 

Briefing 
- Funksjonelle krav 
- Kostnadsberegninger  
- Betingelser  
- Krav 

Kunnskapsdatabaser 
- Kunnskap om beste praksis  
- Egen praksis  

Lover og forskrifter 
- Bygningsforskrifter  
- Bygningsspesifikasjoner  

CAD-programvare 
- Tegninger, beregninger  
- Arkitekt, ingeniører ,… 

VRML 
- Visualisering, 3D-modeller  

Spesifikasjoner 
- Spesifikasjonsark  
- Klassifikasjonsstandarder  
- Kostnadsberegninger, regnskap  

Innkjøp 
- Produktdatabaser  
- Prisdatabaser  

Administrasjon av eiendom  
- Utleie, salg, drift  
- Vedlikehold  
- Garantier  

Riving, renovering 
- Gjenoppbygging  
- Riving  
- Restaurering  

Simulasjoner 
- Komfort  
- Ventilasjon, oppvarming  
- Livsløpskostnad  
- Lys, lyd  
- Isolering  
- Brann, bruk  
- Miljøhensyn  
- Antatt levetid  

Administrasjon av bygging 
- Tidsplanlegging  
- Logistikk, 4D  

Illustrasjoner: Norsk Byggforskningsinstitutt, Olof 
Granlund, NBLN University of California, Stanford 
University 

BIM 



BIM i hele byggets livsløp 

BIM 

Krav-BIM 
Kravfasen 

Løsning-BIM 
Løsningsfasen 

Forvaltnings-BIM 
Forvaltningsfasen 

Bygge-BIM 
Byggefase 



BIM i forvaltning fra bygg vi har 

BIM 

Krav-BIM 

Løsning-BIM 

Forvaltnings-BIM 

Nybygg og rehabiliterte bygg  
As Build BIM 

Bygge-BIM 

As is BIM 

Scanning 

Eksisterende bygg 
Tegn. arkiv, modellserver LoPIL, Tida, mm 

BIM enhancer 



BIM i hele byggets livsløp 

BIM 

Krav-BIM 
Kravfasen 

Løsning-BIM 
designfasen 

Forvaltnings-BIM 
Forvaltningsfasen 

As Build-BIM 

Bygge-BIM 
Byggefase 

As is-BIM 

LoPiL 

Geometri 
Tid 

E-handel 

Økonomi 

Mengder 

Tida 

BIM enhancer 
eller Scanning 

Tegningsarkiv 

FDV dok.  

LoPiL 

SB PiL 

Scanning 



Campus Ås 

”Lorem ipsum ant omniet ant ut aut harumque dolut doles volupta sam 
as eatum reperro ventibusandi ulpa corum hil maximin perum rehenim 
perrovi debitat ibusda secea dolore quod et ut aspe volendante 
consectuer elit mansa lite minas.” 



Rehabiliteringen av Tinghuset i Bergen 

3D-modell av 1. etasje.  
Punktskyresultater fra lasermålingene 
satt sammen og vist i Bentley View 
 
 

”Rehabilitering av Bergen tinghus prosjekteres ved hjelp av 
BIM. BIM benyttes for å få en bedre samhandling i prosjektet. 
BIM hjelper med å koordinere, gi oversikt, sikre samhandling 
og fleksibilitet på tvers av fagområdene og å forenkle 
arbeidsprosessene mellom aktørene”.  

http://www.statsbygg.no/Byggeprosjekter/Bergen-tinghus/BIM/bim-modell/


Bispegården 

”Lorem ipsum ant omniet ant ut aut harumque dolut doles volupta sam 
as eatum reperro ventibusandi ulpa corum hil maximin perum rehenim 
perrovi debitat ibusda secea dolore quod et ut aspe volendante 
consectuer elit mansa lite minas.” 



Prefabrikering – flytter tid ut fra 
byggeplassen 

Type A  Type A 



4. Internasjonalt samarbeid og SBM  
• Statsbyggs internasjonale samarbeid  
• Statsbyggs BIM-manual (SBM) 
 



Internationat samarbeid–  
GSA/Senattii/Statsbygg statement  

USA, Nederland, Mexico, Estland, Finland, 
Island, Danmark and Norge 

Formål: Bruk av åpent internasjonalt format 



Fundamentet for satsingen på BIM 



Plattformen for BIM 

• BIM inn i eksisterende kontraktsformularer 

• Statsbyggs første BIM manual versjon 1.0 
var ferdig i april 2008 

• Versjon 1.2 var ferdig i oktober 2011 

• BIM manual versjon 2.0 kommer ...?  

 
 
 

 



Målgrupper for Statsbyggs BIM-manual 

• Prosjekteringsgrupper  
• Byggherrens prosjektledelse  
• Andre fagtekniske prosjekterende som er involvert i 

BIM-prosesser 
 



Statsbyggs BIM manual 1.2 

• Hvorfor! 
• Vi må gjøre det likt! IFC! SBM! 
• Erfaring fra produksjon til planlegging 
• Erfaring fra forvaltning og drift til produksjon 



BIM på Universitetet i Tromsø 



5. BIM i fremtiden  



Effektivitet i byggefasen 

Dette må vi 
gjøre noe med! 

Produktiv tid 

Uproduktiv tid 

Motproduktiv tid 



BIM i forvaltningen 

• Hvordan skal vi ? 
• Hva skal vi ? 
• Hva skal vi gjøre først ? 
• Hvem skal ? 
• Hvor skal ? 



BIM og LEAN 



Utviklingen 

Jeg tror bygge industrien vil utvikle seg lik brev har gjort  
Fra penn og papyrus,  
 til skrivemaskin  
  til telefax,  
   til datamaskin med WP, nå til Word,  
    så e-post, internett,        
     SMS, twitter og snap chat   
      og blogger  
       og så videre til…………….?? 



Fremtidens bygg 



Verden trenger BIM 



Verden trenger BIM til så mange ting!  



Takk for meg!  
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