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Litt om meg selv:
• BIM leder for divisjon Tekniske
installasjoner i Sweco Norge
• Medlem av Swecos sentrale
organisasjon for åpen BIM
utvikling
• Bistår internt med BIMtilrettelegging i tilbud, kontrakt
og prosjektoppstart
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Om Sweco
Et av Europas ledende rådgiverselskaper
innen teknikk, miljø og arkitektur.

9 000

medarbeidere i 12 land

7 800

MNOK i omsetning*

Norge

37 000 oppdrag per år

Finland
Russland
Sverige

15 000 kunder
Pågående oppdrag i
rundt 80 land

Estland
Latvia

Danmark

Litauen
Polen
Tsjekkia
Slovakia

*2012
Bulgaria
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Om Sweco

Sweco i Norge
• Nærmere 1 200 ansatte
• 30 kontorsteder
• 8 000 oppdrag per år
• 4 500 kunder
• Hovedkontor på Lysaker/Oslo

Sweco i Norge er delt inn i 5 divisjoner, med
kontorer på følgende steder:
Oslo/Lysaker, Alta, Bergen, Bodø, Drammen,
Flekkefjord, Førde, Gjøvik, Gol, Hamar, Kirkenes,
Kristiansand, Lillehammer, Lillestrøm, Molde,
Narvik, Porsgrunn, Sarpsborg, Seljord, Ski,
Stavanger, Steinkjer, Stokke, Svalbard, Tromsø,
Trondheim, Voss, Ørsta

◄

►
Oppdatert 30.09.2013

Våre forretningsområder
• Bygg og konstruksjoner
• Energi
• Tekniske installasjoner

• Vann, plan og samferdsel
• Prosjektadministrasjon og prosjektledelse

►

BIM i Sweco
Vi er inn i en utfordrende endringsprosess som ingeniører,
i vår forståelse av overgangen
til en digital prosjektverden
Plass til bilde - Velg Sett inn bilde

BIM Utvikling
i Sweco
Utfordringen
er å forstå
og å utnytte endringen til å
Rapport til ledergruppen 30.01.12
bruke den virtuelle byggeprosessen
Kaare Kleven
Nye Ahus, Cf Møller-Sweco
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BIM i Sweco
Utfordringen er å forstå og utnytte endringen og
å lære og bruke den virtuelle byggeprosessen og bevisstheten om
informasjonsfangst og overføring

- og å ta med seg den fantastiske ingeniørkompetansen
vi besitter for å oppnå dette.
Kilden, Kr.sand – Sweco teknikk
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BIM -Typiske utfordringer
Risikoforhold vi må ha kontroll på
• Kontroll på arbeidsmengde i 3D modell
• Styres av prosjektets størrelse

• Tapsfaktorer i BIM styres gjerne av:
•
•
•
•
•

Informasjonsinnholdskrav (omfang / detaljering)
Informasjonstype krav
Vanskeligheter i filutveksling og modellkoordinering
Ulik kompetanse i det tverrfaglige teamet.
Dårlig eller manglende arbeidsbeskrivelse fra
Modellansvarlig/PGL til BIM DAK medarbeidere
• Kvalitetssikringsmetoder og dokumentasjon
• Følgefeil ved feil opplegg av modell
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BIM organisering
Prosjektleder

Prosjekteringsgruppeleder

Modellansvarlig

Modellkoordinator

Kvalitetssikrer
modell/objekt

Fagansvarlig
Modell (RIE)

Fagansvarlig
Modell (RIV)

Fagansvarlig
Modell (RIB)

DAK
medarbeider(e)

DAK
medarbeider(e)

DAK
medarbeider(e)

Ved behov og etter størrelse prosjekt kombineres roller, dvs. at en person har flere roller !
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BIM organisering
Roller/funksjoner

◄

–

Sweco

Rolle

Ansvar

Prosjektleder

Skal anvende mal og etablere overordnet prosessbeskrivelse med KS aktiviteter og
beslutninger. Skal påse at underliggende prosessbeskrivelser blir etablert og påse at
grensesnittleveranser er identifisert og kvalitetssikret. Skal innarbeide alle krav til
prosjektets aktører i prosessbeskrivelsen iht oppdragsgiver sine målsettinger.

Prosjekteringsgruppeleder

Skal utvikle prosessbeskrivelse for den tverrfaglige samordningen i prosjektet og
etablere KS rutiner for arbeidsprosessene og fasene. Skal påse at prosessbaserte
beskrivelser av modellen og tverrfaglige leveranser til denne beskrives og faserelaterte
KS rutiner beskrives

Modellansvarlige

Skal anvende de overordnete prosessbeskrivelsene og implementere disse
arbeidsprosessene i modellarbeidet. Skal på basis av disse utarbeide de underliggende
arbeidsbeskrivelsene for modellen og kravene til innhold og faser for utviklingen av
modell. Skal rapportere iht prosessbeskrivelse til PGL/PL i forhold til oppfyllelse av
målkrav og innholdskrav.

Modellkoordinator

Har ansvaret for sammensetting og kontroll av modell iht prosessbeskrivelser. Skal
eventuelt utvikle underliggende prosessbeskrivelser for BIM-fagansvarlige og evt. for
DAK operatører.

Oppdragsleder Sweco

Oppdragseleder i Sweco kan være en av de overstående, som regel PL eller PGL, men
kan også være uten formell rolledefinisjon i prosjekteringsorganisasjonen ift de over
beskrevne funksjoner.
OL har ansvaret for at prosessbeskrivelsene utarbeidet er iht til Sweco kontraktskrav
og kvalitetssikringskrav og at det er utarbeidet relevante styringsbeskrivelser for
Sweco sine kontraktsforpliktelser. Videre at relevante arbeidsprosesser er beskrevet
og etablert iht rutinene for prosessbeskrivelser (BPMN beskrivelser) i S@W.
►
10

BIM organisering
*Gjennomføringsmodell - PGM Sweco metodikk
Helhetlig planlegging
•
•

Felles planleggingsprinsipp, samkjørte metoder, kvalitetssikring, bærekraftanalyser for alle
fagområder. Prosessledelse
Aktiv holdning til og forståelse for bærekraftige løsninger integrert i alle fag.

Kontinuitetstenking
•

Dvs èn felles, tverrfaglig arbeidsprosess i hele prosjektforløpet fra idè til forvaltning

Informasjonsutvikling og lagring
•

Planleggings-, prosjekterings-, og byggeprosessen utvikles i èn felles åpen informasjonsmodell med
sømløs informasjonsflyt mellom alle fag

Byggeprosessen
•

En Industriell byggeprosess basert på informasjonsmodellen

Forvaltning
•

All utviklet informasjon i forutgående faser overføres sømløst til forvaltningsmodellen.

*Gjennomføringsmodell -beskriver standardiserte arbeidsprosesser for hva som skal utarbeides og
modelleres for de aktuelle prosjektfasene for å få alle fag tilknyttet et prosjekt til å jobbe effektivt sammen.
Definerer ytelsene fra, og grensesnittet mellom fagene i prosjektet. - Ref. buildingSMART Prosess
◄
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BIM opplæring
Vi har et omfattende
opplæringsprogram
• Prosjektledelse og BIM
• BIM ledelse
• Modell – ansvar og koordinering
• Verktøy og BIM DAK på flere nivå.
• Helhetlig planlegging – med tanke på
å bryte ned skottene mellom fagene
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BIM prosjektering
Viktig å begynne allerede ved
utarbeidelse av tilbud
• BIM ytelser defineres
• BIM rolle i prosjektet / ansvar ift. Modell
• Skal vi bistå BH, i en PL rolle med tilrettelegging av
prosjektet for BIM (utarbeide BIM
prosessbeskrivelser e.l.)
• Skal vi være modellansvarlige og utarbeide de
underliggende arbeidsbeskrivelsene for modellen.
• Er kravene til innhold og faser for utviklingen av
modell predefinert –eller skal vi gjøre det
• Har vi ansvaret for sammensetting og kontroll av
modell

• Ytelser legges inn en BIM ytelsesmatrise

◄
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BIM prosjektering
Initiering prosjekt
• Man gjør en BIM vurdering, utføre BIM
innsjekkingsprosedyrer
• Fasiliterer prosjektet med nødvendig BIM
kompetanse (PL / modellansvarlig)
• Gjennomgår BIM ytelser i kontrakt
• BIM innsjekkingsmøte med OL, kunde, PL,
modellansvarlig og fagansvarlige. Endelige BIM
ytelser legges inn i BIM ytelsesmatrise.
• Finner egnet BIM gjennomføringsmodell
• Tilbud på evt. behov for BIM tilleggsytelser
utarbeides.
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BIM prosjektering
Oppstart modellering
• Oppstartsmøte BIM med OL, PL / modellansvarlig
og de Fagvise BIM/DAK ansvarlige
• Utarbeide BIM-manual for prosjektet (lastet på
mal)
• Implementere omforent BIM-manual i DAK verktøy
etc.
• Modelleveranse for test
• Test: sammenstilling av modeller og
utvekslingskrav (exchange requirements)

Vi er klare for prosjektere
våre fag i modellen!
◄

►
15

BIM prosjektering
BIM verktøy

◄

•

Vi benytter oss av mange ulike verktøy i forhold til
hvilke fagområder vi jobber med. Vår divisjon Tekniske
Installasjoner benytter delvis Autocad, men er godt i
gang med å ta i bruk Revit for modellering. For
sammenstilling av modellene benytter vi stort sett
enten Solibri eller Navisworks.

•

Vi har flere store samferdselsprosjekter hvor alle
fagansvarlig modell leverer underlag til en
sammenstillingsmodell, her får vi mye erfaring med
ulik grensesnittproblematikk.

•

Etter min mening er det fortsatt noen verktøy, kanskje
særlig for utomhus, som ikke kan levere stort mer enn
3D solids. BIM begrepet kan oppleves å være
betraktelig "tøyd" i noen verktøy.
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BIM prosjektering
BIM verktøy
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Viktig med god opplæring i bruk av verktøyene,
men også i modelloppsett

•

Vi har gode veiledere for bruk av verktøyene i
henhold til firmaet sin BIM metodikk

•

Mange av verktøyene er fortsatt i en
modningsprosess og kan by på store
utfordringer når man begynner "stresse"
verktøyene med store modeller.

•

God systematikk i oppbygging av modell ->
følgefeil ved feil opplegg av modell er svært
arbeidskrevende å rette opp seint i
modelleringen

Kort vei fra hit til dit!
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BIM prosjektering
KS av BIM modell

• Etablere kvalitetssikringsrutine
• For modellkvalitet
• For informasjonsinnhold -nivå på objekter for de
enkelte faser
• Rutine knyttes til nivåer, eller faser for prosjektet – kfr.
modell på neste bilde.
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Kvalitetssikring i modell

BIM KS – Faser og Informasjonsnivåer

KS nivå 1
Kontroll av definert
innholdsinformasjon
og terreng mv

KS nivå 2
Kontroll av definert
innholdsinformasjon
og geometri

KS nivå x
Kontroll av definert
innholdsinformasjon
og geometri

Her er det
student
oppgave(r)
!

BIPS, Danmark

f.eks – beskrive KS rutiner i byggebransjen og metodeanalyse for revisjon til BIM
◄
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Avslutningsvis
• BIM er i dag en helhetlig, integrert del av
ALLE deler av en prosjektgjennomføring
• Sweco er en "entreprenør" for den
helhetlige virtuelle modell med fokus på
sluttresultat for prosjektets levetidskost
og bærekraft
• Lykke til – jobb hardt og velkommen til
Sweco…!

Tusen takk for meg!
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