
Offentlig byggherre med 
krav om bruk av BIM 

 
 
Forsvarsbygg Utvikling 

 
 
 Agenda: 
  Mobilen gjøres lydløs. 
 Forsvarsbygg 
- BIM status 
- Ytelsesbeskrivelser 
- Prosjektering leveranser 
- Bygging 

 
 
 

 



Norges største eiendomsforvalter 

En profesjonell, offentlig eiendomsaktør som bygger,  
drifter og selger eiendom for Forsvaret 
 

 Vi har en eiendomsportefølje på ca 4,3 mill kvm 
bygningsmasse fordelt på ca 13 000 bygg og anlegg 
 Vi leier ut over 3,6 mill kvm bygningsmasse 
 Vi omsetter for ca 6,2 mrd kroner  

i året 
 Vi produserer 1400 årsverk 
 



Bygget for spesialisering og helhet 
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Modellen av Rustad Leir skal:  
1. Leveres på standardisert format,  
      enten som SOSI, IFC eller dwg.  
2. Spesielt for bygningskroppene ønsker vi disse angitt som modellklosser, 
med  info om byggetrinnene de tilhører (byggetrinn1, 2, 3, osv).   



buildingSMART i  
Forsvarsbygg 
Utvikling 
 

buildingSMART–  
•økt verdiskapning gjennom digital 
kommunikasjon og smartere 
deling av bygningsinformasjon 
i- og mellom våre prosesser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BehovsBIM 

buildingSMART-metodikk jfr. normalprosedyren: 

Prosjekterings/ByggeBIM 

Tidligfase Gjennomføringsfase 
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  Behovsbeslutningsfase (Containerbygging av modellklosser 
med resultategenskaper) 
 Arealbehovsdokumentasjon på 3D-kartunderlag 
 Tilstandsdokumentasjon etc 

 

Finansieringsbeslutningsfase (DAK-verktøy) 
 Visualiseringsverktøy i sammenstilte modeller og fagmodeller. 

Detaljeringsgrad så god at hvert fag kan kalkuleres separat 
 Objektbiblioteket er kompositter som veggtype, teknisk 

føringsløsning, volumformer, etc. 
 

Byggeplassdrift og vedlikeholdsdrift (produksjonsverktøy) 
 Innkjøpsplanlegging, ressursplanlegging, økonomisk styring 

og logistikk på bygg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 formål med builingSMART i FB 

Visualisere – for å øke forståelsen 
og forankre løsningene hos 
prosjekterende, utførende, bruker, 
kunde, forvalter og øvrige involverte  
Byggbarhet - kontrollere at 

prosjekteringsmaterialet er byggbart 
ved at bygget lar det seg bygge slik 
det er planlagt og tegningene viser. 
Ressursstyring – masseuttrekk, 

økonomiske estimater, milepeler og 
krav knyttet til ytelser i kontrakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Detaljprosjekt 

Underveis 
 Videredetaljere og foredle 

modellene 
 

Sluttleveranse - supplere 
anbudets beskrivelse og 
tegninger med : 
 Sammenstilt modell  
 fagfiler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Første digitale pilot i Norge på 100% anbudskonkurranse. 
 

Konkurransegrunnlag 3D-modell (BIM) og digitale material-
lister med mengder og egenskaper for produkter eksportert fra 
modell. Målsetting: 
 Byggbarhet på modell 
Kollisjonskontroll på modell 
Digital tverrfagligfaglig styring av administrator 
Digitalt anbudsmateriell 
Digital mengdekontroll 
Digital fremdriftstyring 
Digital fakturaoppfølging 
Digitale byggemøter 

 
 



Behov – plass i  
eksisterende 
bygg? 

KravBIM 

Krav- 
dokument 

buildingSMART i normalprosedyren: 
Tidligfase 

K
on

tr
ah

er
 

R
åd

gi
ve

re
 

            Løsnings- 
dokument 

For- 
prosjekt 

K
on

tr
ah

er
 

R
åd

gi
ve

re
 

 

behovsbygning 

Plassering 
av behov 





14 

Kollisjonstest – modelere plasskrevende objekter 
    Veggpartier - skal disse være        

_slik? 

    Vinduer går inn i hverandre 

    Dobbelmodellert himling 

    Vindu går opp i dekke 



Stegvis kompetansebehov BIM 

2 Prosjektleder -2 
PL 

Prosjekterings- 
Gruppeleder (PRL) 

Byggeleder 
BL 

Administrativ BIM 
Byggeplassdrift 

Prosjektgruppe- 
administrator BIM 

PGK/PGL 

BIM koordinator 
For byggherren 

Leder Gjennomføringsfase 

Backoffice / bS-Koordinator 

4 
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ENTR. ENTR. ENTR. 

Brukere 

Interne FB 

Eksterne 

1 Leder Tidligfase Leder området 

3 

Prosjektet 
 

Prosjektleder -1 
PL 



BIM-prosjektene i FB, blant annet;  
•Kampflybase F-35, GIS/BIM– LPO 
•Kontorbygg Eggemoen, Arkitektskap. 
•Grensevaktstasjonen sør og nord, A-lab.  
•Helikopterhangar Bardufoss, Longva. 
•Fritidsmesse Jørstadmoen, ark er Plan og Prosjekt. 
•GIH – kontorbygg 2094 m², Dyrvik Ark.  
•Design og arkitektkonkurranse kontor og helhetsplan Rustad leir. 
•Befalsforlegning Jørstadmoen, Plan og Prosjekt. 
•Undervisningsbygg på Linderud, ark er GASA arkitekter. 
•Messe- og Kjøkkenbygg på Høybuktmoen, 1960 m² Norconsult. 
•Sjef Kysteskadren (SJKE) på Haakonsvern, Rambøll.  
 
 
 
 

 
 
 

 



Kjøkken-/messebygg 

- Er under detaljprosjektering, 
ferdig medio mai 

- Ca 3600 kvm, 650 spise-
plasser, produksjonsdel, etc 

- Mange grensesnitt mellom fag 
og mellom bygg/innredning 

- Det enkelte fag bygger opp 
sine 3d modeller. 



Brannstasjon 

- Er under detaljprosjektering, 
ferdig medio mars 

- Ca 2300 kvm, vognhall, 
kontorer, forlegning, etc 

- Fagene lager her 
sammenstilte 3d modeller, 
som de kollisjonstester etc. 



Erfaringer og utfordringer  

Software 
– dagens programvare anvender for lite ifc-formatet 

  Detaljerer for mye for tidlig 
 Tar vekk fokus på faglige oppgaver 
 Lite kompetanse i alle ledd setter ned implementeringstakten 
Bestillerkompetanse hos byggherren er avgjørende 

• Rådgivere og arkitekter tenker mer BM enn BIM 
 Tar tid i starten 

• Avlæring av eksisterende rutiner, opplæring i nye 
tankesett 

 
 



De gode erfaringer  

Vinn/vinn situasjon for alle ledd i bransjen når innført 
God innsikt for byggherren gir handlingsrom og bedre kvalitet 
Stor interesse i markedet og engasjerte entreprenører 
 Lite prosjekteringsfeil gir færre endringer i byggefasen 
Kontroll på byggbarhet gir mindre byggefeil 
Stort potensial for automatisk regelsjekking 
Kontinuerlig informasjonsutveksling tverrfaglig 

• Muliggjør gjenbruk av allerede innlagt informasjon  
• Informasjon tilgjengelig for de som har bruk for den, inklusive 

informasjoner om mengder og produkter 
• Informasjonsutveksling på webhotell 
 
 

 



Nytteverdi 
På kort sikt mot enkeltbygg ligger det store potensialer i: 
 Beslutningsunderlag inkl. bruker og bestiller 
 Bedre samordning og tverrfaglig koordinering 
 Redusere prosjekterings og byggefeil (påvirker driftskostnader) 
 Energisimulering for valg av ”riktige” og ”grønne” løsninger/materialvalg  
 Effektiv styring av plan- og byggeprosessene 
 Leveranse av komponentbasert BIM-dokumentasjon 
 Digital og standardisert prosess i utførelser og kontroll 

 Avhengigheter mot markedet: 
• Leverandører 
• Teknologi 
• Økonomi 
• Prosesser 
• Kompetanse 

 
 



Dokumentasjon av bS-Krav: 

Mal ytelsesbeskrivelse pr. fag eller 
som gruppe  
Fagdokument / BIM-manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



FB-Utvikling 23 

Detaljeringsgrad – Kimon skisse: 

Hva skal modellen brukes til i de ulike 
fasene/sjekkpunkter 



- Rom (IFC-space) av 
luftvolumer inne og areal ute 

- Bygningselementer i 
ytterkonstruksjonen  

- Rombegrensende 
bygningselementer 

 
 
 



Forsvarsbygg 
møter fremtiden  
med 
buildingSMART 
 

buildingSMART– økt verdiskapning gjennom digital 
kommunikasjon og smartere deling av bygningsinformasjon 
i- og mellom våre prosesser 
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