
BIM i T2 - Oslo Lufthavn Gardermoen 

Morten M. Ræder 
Arkitekt, BIM-koordinator Terminal, Nordic / Team_T 



T2 – Oslo Lufthavn Gardermoen 

bakgrunn og nøkkeltall 

 



OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN 
Del I. 140.000 m2 
2010 punktligste flyplass i Europa. 

 

 Den opprinnelige planen for Oslo Lufthavn Gardermoen er resultatet av en 

arkitektkonkurranse som ble vunnet i 1990.  

 

Denne inkluderte en generell masterplan i tillegg til terminalbygningen. Hovedgrepet 

for masterplanen for Gardermoen var å lage en enkel og klar løsning som var 

kostnadseffektiv, fleksibel og tilpasset landskapet og omgivelsene.  

 



OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN 
Del II. 130.000 m2 
2010 punktligste flyplass i Europa. 

 T2-prosjektet seiret i 2009 mot fem andre prekvalifiserte lag i den internasjonale 

arkitektkonkurransen om ny terminal på Gardermoen.  

 Veksten i flytrafikk krever en storskala-utvidelse av flyplassen, der første byggetrinn får 

en kapasitet på 28 millioner passasjerer i året mens andre byggetrinn gir en økning til 35 

millioner. 



TID FOR FILM… 
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Hvorfor BIM? 



FRA CAD TIL BIM 

 Vinnerforslaget gjort i CAD 2D 

 

 Ikke opprinnelig planlagt som BIM-prosjekt 

 

 Vurdering av ytelse til programvare og 

kompleksitet i prosjektet grunnlag for 

avgjørelse… 

 

 



CAD? 

 Totalt over 150 entrepriser 

 

 Lang prosjekterings- og byggefase (2009 

– 2017) 

 

 As-built ferdig på forskjellig tidspunkt 

 

 KS ved forskjellige milepæler / trinn 

 

 Forventet over 50.000 tegninger og 

dokumenter når T2 er ferdig i 2017 

Progresjon KS 



BIM – OSL Gardermoen, Terminal 2 

BIM ansvarlig: 
Hele prosjektet:  

Bjørnar Markussen (AAJ) / Morten M. Ræder 

(Nordic) 

BIM-koordinator: 
Terminalbygning / landside 

Morten M. Ræder – Nordic 

BIM-koordinator: 
Flyside – alle fag 

Håkon Reksten - NC 

BIM Responibel: 
Terminalbygning - RIE 

Jespher Simonsen - IPRAS 

BIM-ansvarlig: 
Terminalbygning - ARK 

Morten M. Ræder – Nordic 

BIM Responibel: 
Terminalbygning - RIB 

Petter Belsvik - AAJ 

BIM Responibel: 
Terminalbygning - RIV 

Knut-Olav Brekke Tomten - COWI Stikkord: samlokalisering 



BIM! 

 Kompleksiteten for stor for CAD, enorm 

oppgave å holde oversikt over data 

 

 Store fordeler med BIM både under 

prosjektering, bygging og drifting 

 

 Samtidig utfordrende - krever en 

forskyvning i arbeidsinnsats med stor 

arbeidsbyrde tidlig i prosjekteringen 

 

 BIM gir mange fordeler for arkitekter, 

blant annet: 
 

 



visualisering… 



visualisering… 



visualisering… 



mengdeberegning… 

mengdeberegning i Solibri 



simulering… 

solstudie i Revit 



Hvorfor bør arkitekter være sentrale i BIM? 

 Arkitekter tidlig inne i prosessen, samordnende funksjon 

  i prosjekteringsgruppen  

 

 Arkitekter har tradisjon for å kunne litt om alt, BIM-rollen er avhengig av dette 

 

 Arkitektur handler også om å sette ting i system. BIM handler i stor grad om dette   

 

 Viktig å bry seg om prosesser som påvirker både hvordan bygninger prosjekteres og 

bygges, og sammen med ingeniørene være faggruppen som driver denne utviklingen 

framover  

 

 BIM medfører en omlegging av måten vi designer og prosjekterer på, viktig å definere 

hvordan vi vil at dette skal fungere 
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Tverrfaglig prosjektering 



BIM – OSL Gardermoen, Terminal 2 

   Innsynsmodell gir status for 

prosjekteringen med ukentlige 

oppdateringer 

 Navisworks - basert på 

 IFC2x3 

 DWG 

 NWC 

 NWD 

 VRLM 

 SketchUp 

Innsynsmodell 



BIM – OSL Gardermoen Airport, Terminal 2 

Innsynsmodell 

 Alle filer deler koordinatsystem 

(x, y, z) 

 Filer oppdateres minimum ukentlig 

 Distribueres gjennom ProjectWise 

Server på byggherreside, og på lokal 

server for de prosjekterende 
    

Innsynsmodell 



Elektro 
VVS BHS – bagasjehåndteringssystem spaghetti… strukturelle elementer 

tverrfaglig samhandling… 
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BIM-UTFORDRINGER 

 Stort antall samtidige brukere i modell 

 

 Varierende kunnskapsgrad for BIM-

verktøy.  

 

 Viktig å få alle brukere på høyt nivå - 

intern kursing avgjørende for å spre 

kunnskap 

 

 Viktig av hver enkelt bruker føler seg 

kompetent i å ivareta og bruke 

modellen riktig.  

WORKSET VIEW NIVÅ D 
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STATUS PR. I DAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barnesykdommene et tilbakelagt stadium 

 

 Kompetent og nyskapende team 

 

 Utvikler et prosjekt på svært høyt teknisk 

nivå med en fascinerende kompleksitet 
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Visualisering 

 





















TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! 




