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HIG  buildingSMART studentseminar 

BIM i et rådgivende ingeniørfirma 

Hvorfor – arbeidsprosess – og litt om gjennomføring 

 

Kaare Kleven 
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Foredragsholderen  

• Prosjektdirektør   

Avd. for Prosjekt- ledelse og administrasjon, Sweco Norge AS, Oslo 

 

• Prosjektleder store prosjekter i Sweco Norge  

 

• Faglig leder utvikling av informasjonsmodellering Sweco Norge 

 

• (Nylig avgått) Leder av styret buildingSMART Norge 

 

• Medlem av Samarbeidsgruppen av store rådgivere  

for buildingSMART 
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Om Sweco 

7 700 ( N>1.200)  medarbeidere i 12 land 

5,800 (N>1,2’’)  MNOK i omsetning* 

30.000 (7 500)  oppdrag per år 

10.000 (2 000)  kunder 

30 kontor i Norge 

 

Pågående oppdrag  

i rundt 80 land 

 

Sweco-aksjen er børsnotert 

*2011 

Norge 

Sverige 

Finland 

Estland 

Russland 

Latvia 

Litauen 

Polen 

Tsjekkia 
Slovakia 

Bulgaria 

Danmark 
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BIM Utvikling i Sweco    
• Rapport til ledergruppen 30.01.12             

• Kaare Kleven 

Plass til bilde - Velg Sett inn bilde 

Utfordringen er å forstå og å utnytte endringen til å 

bruke den virtuelle  byggeprosessen 

BIM i Sweco 

Vi er inn i en utfordrende endringsprosess som ingeniører,  

i vår forståelse av overgangen  

til en digital prosjektverden 
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Nye Ahus, Cf Møller-Sweco 

Vi har et omfattende opplæringsprogram 

- Prosjektledelse og BIM 

- BIM ledelse 

- Modell – ansvar og koordinering 

-Verktøy og BIM DAK på flere nivå. 
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BIM Utvikling i Sweco    
• Rapport til ledergruppen 30.01.12             

• Kaare Kleven 

Plass til bilde - Velg Sett inn bilde 

Utfordringen er å forstå og utnytte endringen og  

å lære og bruke den virtuelle  byggeprosessen og 

bevisstheten om informasjonsfangst og overføring 

BIM i Sweco 

Kilden, Kr.sand – Sweco teknikk 

Sweco er en 

”entreprenør” for den helhetlige virtuelle modell 
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BIM Utvikling i Sweco    
• Rapport til ledergruppen 30.01.12             

• Kaare Kleven 

Plass til bilde - Velg Sett inn bilde 

Utfordringen er å forstå og utnytte endringen til den virtuelle  byggeprosessen 

- og å ta med seg ingeniørkompetansen   

vi i felleskap har for å oppnå dette. 

BIM i Sweco 

-med fokus på sluttresultatet for prosjektets levetidskost og 

bærekraft 
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Organisasjonsmodell Sweco,  åpenBIM- utvikling 

Ledergruppe

Sweco

Leder 

Sweco BIM utvikling

Kaare Kleven

 

BIM Prosess

Kaare Kleven

 

 

BIM verktøy

Geir Frode Trondseth

 

 

Div Energi

BIM leder

 

Div BK

BIM leder

 

 

Div VPS

BIM Leder

 

Div Vest

BIM leder

 

Div TI

BIM leder

Kompetanse-gruppe

BIM utvikling

Task force

 

Stryingsgruppe

BIM utvikling

 

Div IT

BIM leder Revisjon 2013-10-25



  ◄ ► 

8 

Produktiviteten i norsk byggeindustri 

SOURCE: SSB, DiBK  

- Og det er den samme tendens i amerikansk 

byggeindustri 

Dette fallet skyldes nedgang i offshore 

-men byggeindustrien ”bidrar” 

uavhengig av offshore… 

Det store bildet – motiv for BIM 

….. BIM er ikke bare DAK og modellbygging…! 
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Planlegging 5% 

Transport 5% 

Forberede 10% 

Bygging 20% 

Rydding 5% 

Egne feil 5% 

Andres feil 15% 

Unødige pauser 5% 

Nødvendige pauser 10% 

Venting på andre 20% 

% av tid brukt på byggeplass 

BYGGENÆRINGENS UTFORDRING 
Byggenæringen er fragmentert i fag og faser. 

Tidstap skyldes at grensesnitt mellom aktørene er mangelfullt koordinert. 

Det store bildet – motiv for BIM 

 fra: buildingSMART - Norge 

MANGLENDE 

HELHETLIG 

MODELL!? 

Helhetlig åpenBIM bidrar til å redusere tidstap og øke effektivitet. 
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Flerfaglig informasjonsmodellering 

• Enormt potensial ved utvikling av informasjonsflyt mellom fagområdene. 

 

 

 

 

 

 

Bioløsninger-miljø, bygg og anlegg Energianalyser, vind, nett 

Åpen BIM 
Teknikk. prosess, prefab, bygg 

  

Landskap, trafikk 
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BIM start - Hovedpunkter 
 

• Hva skal BIM brukes til 

• Er dette i samsvar med tilbud/kontrakt 

• Har du med deg kompetanse på modellbygging 

• Organisere prosjektet med BIM prosess ansvar 

• Etablere overordnet beskrivelse med 

• Anvendelse av modell 

• Krav til modellinnhold 

• Aktørenes plikter og organisering 

• Prosjektmøte, inkl BIM prosess krav til gruppen 

• Samkjøre gruppens kompetanse og levering 

•  Kontraktssjekking 

• Kartlegge risikoforhold ved modellering 

• Samarbeid og kompetanse i teamet 
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Typiske utfordringer 

• Kontroll på arbeidsmengde i 3D modell  

• Styres av prosjektets størrelse 

• Tapsfaktorer i BIM styres gjerne av: 

• Informasjonsinnholdskrav (omfang / detaljering) 

• Informasjonstype krav 

• Grensesnittproblematikk 

• 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 

 

BIM prosjektering 
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Modellkoordinator 

Fagansvarlig 

modell 

Kvalitetssikrer 

modell/objekt 

Ved behov og etter størrelse prosjekt kombineres roller, dvs flere roller i èn person! 

BIM Organiseringen 

Prosjektleder 

Prosjekterings-

gruppeleder 

Fagansvarlig 

modell 

Fagansvarlig 

modell 

DAK  

medarbeider(e) 

DAK  

medarbeider(e) 

DAK  

medarbeider(e) 

Modellansvarlig 
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Roller/funksjoner  –  S@W 

Organisering 

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. 
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Prosess ?    Tidlig fase- ”Ingeniørfaglig systemtenking” 
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buildingSMART Norge – ”buildingSMART prosess” 
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Behov for 

student- 

oppgave(r)!

! 

Prosess ?    Tidlig fase- ”Ingeniørfaglig systemtenking” 
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Behov - Idè Detalj-prosjekt Bygging Overlevering Forvaltning 

Mulighets-
studie, 
Konsept-
valg  

For-
prosjekt 

Arbeidsområder Aktører Informasjonsmodell 

 Utforming av idè og utvikling av alternativer 

Byggherre,  

utredere 

tidligfase, 

økonomer.  

Arkitekt, ingeniør 

Dyktige ark/ing benytter 3D modellering for 

forenklet kommunikasjon av alternativer. 

Tomt, volumstudier, utforming av 

bygningsmassen 

 Workshops med grupper for utvikling og bearbeiding av 

idèer og konsepter. 

Sweco fasiliterer og leder slike grupper 

 Bærekraftanalyser, miljøstudier, omdømmeanalyser 

Konseptalternativer utredes, grovkalkyler 30-40% Informasjonsmodellen defineres og 

bearbeides: 

Innholdet i modellen for senere faser 

beskrives. Beslutninger om visualisering 

av geometri, kfr også over. 

Etablering av prinsipp for informasjons-

fangst og lagring. Utvekslingsformater 

testes. 

Prosjektbeskrivelse for gjennomføringsmodell. 

Organisasjonsmodell for prosjekt gjennomføring. 

 Programarbeid til arealanalyse og teknisk konsept-OTP 
Arkitekter, 

ingeniører  Kompleksitet, byggbarhet/gjennomførbarhet 

Skisse-
prosjekt 

Beslutning-KS 

Gjennomføringsmodell.  Arbeidsprosesser og faser 
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Tidligfase modellering; volum, tomt og planstudier 
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Tidligfase modellering; volum, tomt og planstudier 
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Tidligfase modellering; volum, tomt og planstudier 
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Tidligfase modellering; volum, tomt og planstudier 
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•     

 

Behov - Idè 

Mulighets-
studie 

Konsept-
valg  

Skisse-prosjekt Overlevering Forvaltning 

 

Forprosjekt
  

Bygging 

Arbeidsområder Aktører Informasjonsmodell 

• Detaljprogrammering, funksjon, rom. 

Prosjektledelse, 

prosjekterings-

ledelse,  

Arkitekter,  

ingeniører 

Programmering i modell 

• Organisasjon samkjøring og tverrfaglighet, KS. 

Prosjektstyring forankres.  

Modellbyggingen og organisering, 

ansvarsroller, testing av teamet. 

•Kalkyler nivå 15%, LCC, risikoanalyser, 

usikkerhet, energi-, miljø analsyer osv. 

Utnyttelse av modellinformasjonen, 

beregninger 

• Entreprisemodeller og organisering besluttes Organisering av modell for byggefase; 

industrialisering, fremdriftsanalyser, 

byggbarhet, KS rutiner, etc. Testing 

risikotiltak. 
• Risikostyring etableres 

•Uttesting detaljfunksjoner, alternativer  
Utdrag modell, brukerkommunikasjon, 

”walk through”, funksjonstesting 

 

Detalj-prosjekt 

Beslutning-KS 

Gjennomføringsmodell.  Arbeidsprosesser og faser 
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Prosessplanlegging 

”Ingeniørfaglig systemtenking” 
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”Walk through”  Modellen skal brukes til økt informasjonsnivå mot brukere!  

Gjennomføringsmodell, brukerkommunikasjon - KS 
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•Universell utforming 

•Sjekker alle korridor og trappesystemer 

•27.000 gangruter testet med 302 kriterier på ca 10 sekunder 

(Stanford University) – Nye Ahus brukte to uker med tegnings/modellstudier 

 

 

Gjennomføringsmodell, kontrollkjøringer, Solibri 
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•     

 

    Detalj-
prosjekt 

Behov - Idè 

Mulighets-
studie 

Konsept-
valg  

Skisse-prosjekt Overlevering Forvaltning Bygging 

Arbeidsområder Aktører Informasjonsmodell 

• Forprosjektets løsninger utarbeides til 

detaljeringsgrad for bygging 

Prosjektledelse 

Prosjekteringsledelse 

Prosjekteringsteam.  

 

- Anbud til hov.entr.,  

-Totalentreprenør, 

-Samvirkningsmodell 

- mv 

Modellen berikes og utvikles 

Utdrag av modell til prod.tegninger, 

isometri mv. 
• Industrialiserte løsninger tegnes ut, dvs: 

prefabrikasjonselementer for bygg og teknikk. 

Informasjonsinnhold og detaljer testes i 

flere faser og nivåer 
• Kvalitetssikringskontroller gjennomføres. 

•Fremdriftsmodeller testes ut.  Bygnings- elementer, deler, objekter 

organiseres i fremdrift styringsmodell 

• Informasjonsoverføring, oppfølging mot 

oppdragsgiver 
Visualisering, demonstrasjon av modell. 

 

 

Forprosjekt
  

Beslutning-KS 

Gjennomføringsmodell.  Arbeidsprosesser og faser 
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Prosessplanlegging 

”Ingeniørfaglig systemtenking” 
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Skjemategninger – PID – er kjernen i systemene 

 
Modellen bygges fra skjemaet 

Industrialisering – produksjon, prefabrikasjon 

- Og bygges i verksted 

Prefabrikasjon på verksted 

av rørsystemer 
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Detalj-
prosjek

t 
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Behov - Idè 

Mulighets-
studie 

Konsept
-valg  

Skisse-prosjekt 

 

Forprosjekt
  

Detalj-
prosjekt      Bygging 

Over-
levering
garanti 

Forvaltning 

Arbeidsområder Aktører Informasjonsmodell 

• Produksjon parallelt i alle produksjonsavsnitt: 

- Byggeplass 

- Produksjonstegninger, shopdrawings 

- Prefabrikasjons produksjonssteder for bygg, 

teknikk osv 

- Innkjøpere utstyr mv. Prosjektledelse 

Prosjekteringsledelse 

Prosjekteringsteam 

Entreprenører 

Underleverandører 

All geometri og informasjon trekkes ut av den 

endelige felles kvalitetssikrete, åpne modellen.  

Modellen anvendes i tilpassete formater 

direkte på byggeplass, fagmodeller og 

sammensatt modell, både som 3D modell og 

2D papirtrykk. Oppfølging med iSweco ”on-

line” verktøy. 

• Oppfølging produksjon på verksteder og 

byggeplass 

• Byggeplassproduksjon, sammenstilling, 

oppfølging 

• Ferdigstillelser, overlevering, 

myndighetsdokumentasjon, energisertifikater, 

miljøsertifikater 

All kontrollinformasjon og dokumenter hentes 

fra èn felles åpen modell 

• Overleveringsdokumentasjon, forvaltning Som bygget informasjonsmodell klargjøres til 

forvaltning. 

Beslutning-KS 

Gjennomføringsmodell.  Arbeidsprosesser og faser 
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Prosessplanlegging 

”Ingeniørfaglig systemtenking” 
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Gjennomføringsmodell.  Arbeidsprosesser og faser 

 

 

 

Behov - Idè 

Mulighets-
studie 

Konsept-
valg  

Skisse-prosjekt 

 

Forprosjekt
  

Detalj-prosjekt Bygging Forvaltning 

Arbeidsområder Aktører Informasjonsmodell 

• Forvaltningsorganisasjon formes og iverksettes  

 

Eier, 

Eiendomsforvalter 

Driftsorganisasjon 

Dokumentasjons-

vedlikeholder 

 

 

 

Informasjonsmodellen tilpasses valgt 

forvaltningsverktøy. Deles opp i 

hensiktsmessig geometrisk 

dokumentasjon, objekt-produkt 

informasjon, økonomisk informasjon og 

administrativ informasjon 

• Garantiperioden følges opp 

• Vedlikeholdsplaner og miljøplaner utarbeides, 

finansieres og iversettes 

• Forvaltningsdokumentasjon følges opp og 

vedlikeholdes 
Dokumentasjonsmaterialet/modell må 

vedlikeholdes ift endringer, ombygginger 

osv. iSweco er egnet forvalterverktøy for 

vedlikehold av modell.  

Oppdatert informasjonsmodell kan gi all 

nødvendig dokumentasjon for 

attestasjoner, miljø etc. 
• Salg, avhending, riving. 

Overlevering 
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Helhetlighet – kontinuitetstenking =>  Studentoppgaver! 

Prosessplanlegging 

”Ingeniørfaglig systemtenking” 
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BIM KS – Faser og Informasjonsnivåer 
 

        

BIPS, Danmark 

KS nivå 1  

Kontroll av definert  

innholdsinformasjon 

og terreng  mv 

KS nivå x 

Kontroll av definert  

innholdsinformasjon 

 og geometri 
KS nivå  3 

Kontroll av definert  

innholdsinformasjon 

og geometri 

Kvalitetssikring i modell 
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Her er det 

student 

oppgave(r)

! 

f.eks – beskrive KS rutiner i byggebransjen og metodeanalyse for revisjon til BIM 
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BIM Utvikling i Sweco    
• Rapport til ledergruppen 30.01.12             

• Kaare Kleven 

Plass til bilde - Velg Sett inn bilde 

- Og husk: 

Kilden, Kr.sand – Sweco teknikk 

BIM er i dag en helhetlig, integrert del av  

ALLE deler av en prosjektgjennomføring 

Lykke til – jobb hardt  

og velkommen til Sweco…! 
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Behov Ide 

Muligh
et-

studie 
Konse
pt-valg  

Skisse-
prosjekt 

Forpro
sjekt

  

Detalj-
prosjekt 

Bygging 
Overleve

ring 
Forvaltnin

g 

Avhen
ding 

Salg 


