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Ekstrakt: 

Formålet med oppgaven er å utrede og vurdere de muligheter og utfordringer som finnes ved bruk av BIM i en 

kalkulasjonsprosess. Siden metodene for kalkulasjon og bruken av kalkylene endres i løpet av en byggeprosess, er 

det viktig å få frem en utredning på hvilke metoder og programvare som gir de mest optimale resultatene. Her er det 

også essensielt å se på forbedringspotensialet for Skanska ved bruk av BIM, og hvordan kalkulasjonsprosessene kan 

forbedres ved å ta i bruk BIM-baserte kalkulasjonsverktøy.   

Metodene som har blitt brukt i denne forskningsprosessen er bruk av eksisterende data, intervju med nøkkelpersoner 

og casestudie. Det har vært viktig for meg å bruke eksisterende data siden dette er viktig stoff for å danne en 

grunnleggende forståelse for videre arbeid med prosjektet. Eksisterende data har først og fremst blitt brukt om 

temaene BIM, anbudsprosessen og BIM-kalkulasjon. For å danne en helhetsforståelse av hvordan praksisen fungerer 

i Skanska rundt anbuds- og kalkulasjonsprosessen er det gjennomført intervju med tre nøkkelpersoner innenfor 

kalkulasjon i Skanska. Disse tre personene er Vidar Berge (Oslo), Stein Næsbakken (Stavanger) og Arne Wist 

(Trondheim). Det er også gjennomført to casestudier av to programvarer, ISY Calcus og Vico Software sin 

kalkulasjonspakke, for å kunne se hvordan nye BIM-baserte kalkulasjonsverktøy kan forbedre prosessene i Skanska 

rundt kalkulasjon. 

BIM vil i årene fremover åpne for mange muligheter. Implementering av BIM gir også nye byggeprosesser, og det 

må her dannes en forståelse for hvordan den totale byggeprosessen bør gjennomføres i et BIM-prosjekt. 

Kalkulasjon ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering kalles på fagspråket BIM-kalkulasjon. Et BIM-basert 

kalkulasjonsverktøy vil utføre den tidkrevende og kjedsommelige prosessen med mengdeuttak delvis eller helt 

automatisert. Her vil det være store innsparinger i arbeidstimer for kalkulasjonsteamet i forhold til den tradisjonelle 

framgangsmåten. BIM-kalkulasjon frigjør kalkulatørene til å sette fokus på mer verdifullt arbeid enn kalkulering av 

mengder, som vil gi økt verdi for prosjektet. Kalkulasjonsprosessen omfatter også å evaluere forhold i prosjektet 

som har innvirkning på kostnadene, slik som unike tekniske detaljer, uvanlige konstruksjoner og steder med 

vanskelig adgang. Automatisk identifikasjon av slike forhold er ennå ikke mulig ved bruk av BIM-verktøy. 

Både Calcus og Vico Estimator er funksjonelle kalkulasjonsverktøy som kan brukes både til tradisjonell kalkulasjon 

og BIM-kalkulasjon. Mens Calcus er spesiallaget for de tidlige fasene av prosjektet leverer Vico Software en 

programvarepakke for 5D BIM som støtter modellering, koordinering, mengdeuttak, kalkulasjon, planlegging, og 

kontrollering av produksjon og fremdrift i byggeprosjekter. I begrepet 5D BIM ligger det å kunne linke en 3D BIM, 

med fremdriftsplanlegging (4D) og kalkulasjon (5D). Måten kalkylen i Vico Estimator linkes mellom modellen i 

Constructor, kostnads- og budsjettstyring i Cost Manager, og visualisering og kostnadsoppfølging i 5D Presenter, 

gjør at dette er den rette veien å gå for Skanska. 

 

Stikkord 

1. BIM 

2. BIM-prosess  

3. Anbuds- og kalkulasjonsprosessen 

4. BIM-kalkulasjon 

5. ISY Calcus og Vico Software 

_________________________________ 

(sign.) 
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Forord 

Denne masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng, og er utarbeidet våren 2009 ved Institutt for 

bygg, anlegg og transport ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. 

Oppgaven er lagt opp som et selvstendig prosjektarbeid med veiledning fra Kai Haakon 

Kristensen i Skanska og Olav Torp fra Institutt for bygg, anlegg og transport.  

Vinteren 2008 sendte Skanska Norge AS ut en henvendelse som gjaldt studenter som er 

interessert i prosjekt- og masteroppgave. I samarbeid med Institutt for bygg, anlegg og 

transport hadde Skanska laget forslag til mulige tema for prosjekt- og masteroppgaver. 

Skanska gav også tilbud om sommerjobb, for sommeren 2008, med relevans til oppgaven.  

Jeg søkte på oppgaven med tema BIM-kalkulasjon, og fikk tilbud om denne samtidig som jeg 

fikk tilbud om sommerjobb i kalkulasjonsavdelingen ved distriktskontoret til Skanska i 

Stavanger. Sommerjobben ga god grunnleggende kunnskap om kalkulasjonsprosessen og 

ideer rundt BIM-kalkulasjon. Programvare som er brukt i oppgaven er Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, ISY Calcus, Solibri Model Viewer og programmene 

Contructor, Estimator, Cost Manager og 5D Presenter fra Vico Software sin 

programvarepakke Vico Virtual Construction Suite 2008. 

Jeg vil takke mine veiledere, Olav Torp og Kai Haakon Kristensen, for det de har bistått med 

ved utarbeidelse av denne rapporten. I tillegg vil jeg takke Vidar Berge, Stein Næsbakken og 

Arne Wist, som har stilt opp i intervju ved Skanska-kontorene i henholdsvis Oslo, Stavanger 

og Trondheim. En stor takk også til Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator BuildingSMART, 

som inviterte alle studenter med masteroppgave om BIM til masterseminar i Oslo 21.-23. 

januar 2009.   

Trondheim 12. juni 2009 

 

_________________________ 

Livar Jaarvik 
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Sammendrag 

Bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) vil i årene fremover åpne for mange 

muligheter. Når BIM blir en del av anbudsgrunnlaget gjør dette at kalkulasjonsprosessen 

endres. I kalkulering av en BIM inngår blant annet vurdering av forskjellige 

kalkulasjonsmetoder, verktøy til bruk i kalkulasjonsprosessen, mengdeuttak, returnering av 

kalkyleinformasjon til modellen, bruk av kostnadsmodeller, risikovurdering og 

kostnadsoppfølging. Skanska ønsker her å få vurdert mulighetene BIM gir i forbindelse med 

en kalkulasjonsprosess. I dette inngår vurdering av nye verktøy til bruk i 

kalkulasjonsprosessen og hvordan kalkulasjonsprosessen endrer seg ved å ta i bruk BIM. 

Formålet med oppgaven er å utrede og vurdere de muligheter og utfordringer som finnes ved 

bruk av BIM i en kalkulasjonsprosess. Siden metodene for kalkulasjon og bruken av 

kalkylene endres i løpet av en byggeprosess, er det viktig å få frem en utredning på hvilke 

metoder og programvare som gir de mest optimale resultatene. Her er det også essensielt å se 

på forbedringspotensialet for Skanska ved bruk av BIM, og hvordan kalkulasjonsprosessen 

kan forbedres ved å ta i bruk BIM-baserte kalkulasjonsverktøy.   

Metodene som har blitt brukt i denne forskningsprosessen er bruk av eksisterende data, 

intervju med nøkkelpersoner og casestudie. Det har vært viktig for meg å bruke eksisterende 

data siden dette er viktig stoff for å danne en grunnleggende forståelse for videre arbeid med 

prosjektet. Eksisterende data har først og fremst blitt brukt om temaene BIM, 

anbudsprosessen og BIM-kalkulasjon. For å danne en helhetsforståelse av hvordan praksisen 

fungerer i Skanska rundt anbuds- og kalkulasjonsprosessen er det gjennomført intervju med 

tre nøkkelpersoner innenfor kalkulasjon i Skanska. Disse tre personene er Vidar Berge (Oslo), 

Stein Næsbakken (Stavanger) og Arne Wist (Trondheim). Det er også gjennomført to 

casestudier av to programvarer, ISY Calcus og Vico Software sin kalkulasjonspakke, for å 

kunne se hvordan nye BIM-baserte kalkulasjonsverktøy kan forbedre prosessene i Skanska 

rundt kalkulasjon. 

Bruken av BIM åpner for mange muligheter, og det er gjerne mest nyttig i de tidlige fasene 

før bygging. Implementering av BIM gir også nye byggeprosesser, og det må her dannes en 

forståelse for hvordan den totale byggeprosessen bør gjennomføres i et BIM-prosjekt. 

Praksisen i Skanska med utgangspunkt i kalkulasjonsprosessen er per i dag varierende. Det er 

foreløpig ikke innarbeidet noen god kultur for kalkulasjon i de tidlige fasene. ISY Calcus blir 

tatt i bruk oftere for tidligfasevurderinger. Men bruken av Calcus i Skanska begrenser seg 

stort sett til at det kjøres en runde for kostnadsvurdering i tidligfase, for så at kalkulatørene 

ikke bruker dette kalkylegrunnlaget noe videre i kalkulasjonsprosessen. Det som er samlende 

per i dag er at selve anbudet skal kalkuleres i SelPro, og produksjonskalkylen skal inn i 

SKARP, som er prosjektoppfølgningssystemet til Skanska. 

Kalkulasjon ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering kalles på fagspråket BIM-

kalkulasjon. BIM-kalkulasjon gjennomfører effektive kostnadsoverslag, basert på areal og 

volum, som videre analyseres ved bruk av erfaringsverdier fra tidligere prosjekter. Dette er en 
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effektiv og tidsbesparende metode som gir mulighet for å vurdere flere konsept og kjøre så 

mange iterasjoner som nødvendig. 

Et BIM-basert kalkulasjonsverktøy vil utføre den tidkrevende og kjedsommelige prosessen 

med mengdeuttak delvis eller helt automatisert. Her vil det være store innsparinger i 

arbeidstimer for kalkulasjonsteamet i forhold til den tradisjonelle framgangsmåten. BIM-

assistert kalkulasjon frigjør kalkulatørene til å sette fokus på mer verdifullt arbeid enn 

mengdekalkulering, som vil gi økt verdi for prosjektet. Kalkulasjonsprosessen omfatter å 

evaluere forhold i prosjektet som har innvirkning på kostnadene, slik som unike tekniske 

detaljer, uvanlige konstruksjoner og steder med vanskelig adgang. Automatisk identifikasjon 

av slike forhold er ennå ikke mulig ved bruk av BIM-verktøy. 

Sammenligning av kalkulasjonsmetoder for teori, praksis og BIM-kalkulasjon kan 

oppsummeres på følgende måte: 

Fase Teori for tradisjonell 

kalkulasjonsprosess 

Typisk praksis i Skanska Anbefalt for BIM-

kalkulasjon 

Konseptfase Arealprismetoden Erfaringsbasert, regner fra 

areal- og volumparametre med 

erfaringstall. Synsing. 

Basert på areal- og 

volumparametre 

Tidligfase Elementmetoden Calcus. Kostnadsvurdering 

basert på pris-/elementregister. 

Bytter priser etter erfaring. 

Basert på bygningsdeler 

Detaljfase Detaljprismetode SelPro. Kapittelstruktur lages 

manuelt gjerne etter NS 3451 

eller NS 3453 vedlegg A. 

Basert på mengdeuttak og 

knyttet til NS 3420-kode 

Både Calcus og Vico Estimator er funksjonelle kalkulasjonsverktøy som kan brukes både til 

tradisjonell kalkulasjon og BIM-kalkulasjon. Mens Calcus er spesiallaget for de tidlige fasene 

av prosjektet leverer Vico Software en programvarepakke for 5D BIM som støtter 

modellering, koordinering, mengdeuttak, kalkulasjon, planlegging, og kontrollering av 

produksjon og fremdrift i byggeprosjekter. I begrepet 5D BIM ligger det å kunne linke en 3D 

BIM, med fremdriftsplanlegging (4D) og kalkulasjon (5D). Måten kalkylen i Vico Estimator 

linkes mellom modellen i Constructor, kostnads- og budsjettstyring i Cost Manager, og 

visualisering og kostnadsoppfølging i 5D Presenter, gjør at dette er den rette veien å gå for 

Skanska. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Bygningsinformasjonsmodellering vil i årene fremover åpne for mange muligheter. Når BIM 

blir en del av anbudsgrunnlaget gjør dette at kalkulasjonsprosessen endres. Dette gir mange 

utfordringer både teknisk-, prosess- og kontraktsmessig. I kalkulering av en BIM inngår blant 

annet vurdering av forskjellige kalkulasjonsmetoder, verktøy til bruk i kalkulasjonsprosessen, 

mengdeuttak, returnering av kalkyleinformasjon til modellen, bruk av kostnadsmodeller, 

risikovurdering og kostnadsoppfølging. 

Skanska ønsker her å få vurdert mulighetene BIM gir i forbindelse med en 

kalkulasjonsprosess. I dette inngår vurdering av nye verktøy til bruk i kalkulasjonsprosessen 

og hvordan kalkulasjonsprosessen endrer seg ved å ta i bruk BIM. 

ISY Calcus som er den ene programvaren som beskrives i denne rapporten ble valgt på 

bakgrunn av at det er et verktøy som i skrivende stund brukes i Skanska Norge AS, i tillegg er 

det et BIM-kompatibelt verktøy. Vico Software sin programvareløsning ble valgt etter 

samtaler med veileder i Skanska, Kai Haakon Kristensen. Han hadde sett noen demoer av 

programvaren og var imponert over muligheten for å linke en 3D BIM med 

fremdriftsplanlegging (4D) og kalkulasjon (5D), som da gir en 5D BIM.  

1.2 Formål  
Formålet med oppgaven er å utrede og vurdere de muligheter og utfordringer som finnes ved 

bruk av bygningsinformasjonsmodellering i en kalkulasjonsprosess. Siden metodene for 

kalkulasjon og bruken av kalkylene endres i løpet av byggeprosessen, er det viktig å få frem 

en utredning på hvilke metoder og programvare som gir de mest optimale resultatene. 

Det er i tillegg interessant å se på forbedringspotensialet for Skanska ved bruk av BIM, og 

hvordan kalkulasjonsprosessene kan forbedres ved å ta i bruk nye kalkulasjonsverktøy. For 

meg er det også et delmål å lære meg bruken av ISY Calcus og Vico Software sin 

kalkulasjonspakke, da dette vil være en verdifull kompetanse senere. 

1.3 Omfang og begrensninger 
I oppgaven er det valgt å fokusere på de prosessmessige utfordringene med tanke på 

implementering av BIM i anbudsprosessen og kalkulasjonsprosessen. Det er ikke funnet plass 

i oppgaven til å se på kontraktsmessige utfordringer. Kalkuleringen som har blitt gjort og 

vurdert har begrenset seg til byggtekniske fag. 

Skanska Norge har foreløpig ikke gjennomført noen prosjekter eller kalkulasjoner ved bruk 

Vico Software sin kalkulasjonspakke. Vurderingen her har blitt foretatt ved å bruke 

demoprosjekter som fulgte med programvaren. Dette medførte også at det ble brukt dollar 

som valuta. 

Oppgavetekst ligger vedlagt som vedlegg A. 
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1.4 Rapportens oppbygging 
Rapporten er delt inn i tolv kapitler.  

Kapittel en og to inneholder innledning og metodebeskrivelse. Innledning tar for seg 

bakgrunn for rapporten, formål, omfang, begrensninger og oppbygging. Kapittelet for 

metodebeskrivelse består av en del hvor ulike metoder er beskrevet, samt en del med mine 

valg av metoder. 

I kapittel tre er en beskrivelse av Skanska AB og Skanska Norge AS, samt BIM-avdelingen 

som henvendte seg om denne oppgaven. 

Kapittel fire og fem omhandler BIM, hvor det i kapittel fire er en utredning om hva BIM er, 

og hvilke muligheter som finnes ved å ta i bruk BIM. I kapittel fem har forfatter sammen med 

Thomas Halnes, Katrine Brevik Opdahl og Thomas Bauer Sousa samarbeidet om å lage en 

modell for hvordan den totale byggeprosess bør gjennomføres i et BIM-prosjekt. Videre har 

forfatter utredet og forklart med hjelp av figurer hvordan BIM kan brukes i de ulike fasene. 

Kapittel seks er et teoristudium om hvordan en anbudsprosess og den tilhørende 

kalkulasjonsprosessen bør gjennomføres. Videre i kapittel syv er en utredelse som omhandler 

hvordan praksisen fungerer i Skanska rundt anbuds- og kalkulasjonsprosessen. Denne 

informasjonen er innhentet fra tre intervjuer som ble gjennomført under prosjektoppgaven 

som ble skrevet høsten 2008, samt erfaring fra sommerjobb ved kalkulasjonsavdelingen i 

Skanska. Intervjuene ble gjennomført med følgende nøkkelpersoner: Vidar Berge (Oslo), 

Stein Næsbakken (Stavanger) og Arne Wist (Trondheim). 

Kapittel åtte tar for seg BIM-kalkulasjon, og ser videre på hvilke forutsetninger som ligger 

for de nye metodene for mengeuttak. Casestudiedelen kommer i kapittel ni og ti hvor 

kalkulasjonsløsningene til ISY Calcus og Vico Software beskrives. Videre i kapittel elleve 

drøftes casedelen ved å se på hvordan BIM-kalkulasjon og de nye verktøyene kan forbedre 

prosessene rundt kalkulasjon i Skanska.        

Konklusjonen fra arbeidet kommer i kapittel tolv, her er også et delkapittel om veien videre. 

 

Figur 1: Rapportoppbygging 
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2 Metodebeskrivelse 
Forskning benyttes for å tilegne seg ny eller utvidet kunnskap på ulike områder. 

Forskningsprosessen kan typisk utforme seg på følgende vis: 

 

Figur 2: Forskningsprosessen. [1] 

2.1 Ulike metoder 
I forlesningene fra fordypningsemne ”Forskningsmetode i BA” oppsummeres følgende 

metoder for innsamling av informasjon: [1] 

- Bruk av eksisterende data 

o Innsamling av informasjon fra bøker, artikler, rapporter og andre tilgjengelige 

kilder. 

- Direkte observasjon/ måling 

o Måling av data ved hjelp av instrumenter, eller gjennom direkte observasjon av 

det som skjer av forskeren. 

- Intervju med nøkkelpersoner 

o Intervju med personer som jobber, har mye kunnskap om, eller har vært 

involvert i det aktuelle temaet. 

- Fokuserte gruppeintervju 

o Flere personer intervjues samtidig for å spare tid, samtidig som det kan skape 

en mer uformell atmosfære. 

- Uformell spørreundersøkelse 

o Intervjuobjektene blir tatt fra et utvalg som ikke er statistisk tilfeldig og 

forskeren trenger ikke å være objektiv. 

- Deltagende observasjon 

o Dyptgående observasjoner som foregår over lengre tid, hvor forskeren blir en 

del av det som studeres. 

- Casestudie 

o Man studerer noen få prosjekter eller eksempler i dybden. 

- Formell spørreundersøkelse 

o Intervjuobjektene blir tatt fra et utvalg som er statistisk tilfeldig og forskeren 

må være objektiv. 
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Det finnes flere måter å anskaffe seg kunnskap. Det må velges metoder som er praktisk 

gjennomførbare og samtidig gir tilstrekkelig svar på de spørsmålene som stilles. Systematisk 

og metodisk arbeid kjennetegner et godt vitenskapelig arbeid. Påliteligheten til 

forskningsresultatet vil senere bli sett i sammenheng med etterprøvbarhet og metodebruk i 

prosessen. Om ikke metoden som brukes er etterprøvbar må man se på gyldigheten til 

forskningsresultatet. Dette er en kvalitetssikring av forskningen. Man bør være klar over visse 

begreper og definisjoner før man begynner med innsamling av informasjon. [1] 

2.1.1 Kvantitativ og kvalitative metoder 

Litteratur for forskning deler ofte metoder for forskning inn i to grupper, kvalitativ og 

kvantitativ forskning. Hovedforskjellen mellom kvantitativ og kvalitativ forskning kan 

oppsummeres i følgende punkter, se figur 3. 

 

Figur 3: Kvantitativ vs. kvalitativ metode. [1] 

2.1.2 Empiri og teori 

Empiri er vitenskapelige undersøkelser av virkeligheten uttrykt i form av beskrivelser eller 

data. Empirisk forskning er således forskning som systematisk samler og analyserer 

informasjon om relevante fenomener eller prosesser [2]. Teori er forklaringer på fenomen 

eller årsakssammenhenger mellom ulike variabler, som har blitt utsatt for mange og kritiske 

tester uten å ha resultert i å bli falsifisert (motbevist). Dette er påstander om faktiske forhold 

som antas å være allmenngyldige. [3] 

2.1.3 Induktiv og deduktiv 

En induktiv fremgangsmåte innebærer at forskeren samler inn empiri for å skaffe seg innsikt i 

problemstillingen. En deduktiv tenkemåte er det motsatte av en induktiv fremgangsmåte. I en 

deduktiv tenkemåte tar forskeren utgangspunkt i noen antakelser før han/hun samler inn 

empiri for å se om antakelsene holder, eller om de må forkastes. [4] 

2.1.4 Kvalitetskrav til informasjon, reliabilitet og validitet 

Det er viktig at metodene som blir brukt til innsamling av informasjon gir god reliabilitet og 

validitet. At en metode er reliabel vil si at den er pålitelig. Påliteligheten kan testes ved 

etterprøving og sikres ved at indikatorene er entydige. At en metode er valid vil si at studien 

som undersøkes har gyldige data, her er det viktig med en god fremgangsmåte. Validiteten må 

baseres på skjønn, og kan ikke etterprøves. I midlertidig kan den sikres ved å velge 

hensiktsmessige indikatorer. Det vil si de som gir mest mulig direkte mål, og ved å benytte 

flere slike indikatorer vil man til sammen få en god indikasjon på det som skal måles. 
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Det er viktig å ta hensyn til både reliabilitet og validitet. Høy reliabilitet er for eksempel ingen 

garanti for høy validitet, mens lav reliabilitet gir lav validitet. Ved å gjøre en vurdering rundt 

reliabilitet og validitet kan en si noe om hvor gode resultatene i studien er. [1] 

2.2 Valg av metode 

Et forskningsprosjekt oppstår mange ganger av kreativ tenkning. Med kreativitet menes dels 

ideer og konklusjoner med bakgrunn i en skarp analyse av eksisterende kunnskap og erfaring, 

og dels ideer og innfall som er oppstått gjennom intuitiv skaperkraft, der man går utenfor den 

etablerte og vante tenkningen. Når prosjektideen så er født begynner arbeidet med å utvikle 

det aktuelle problemet. Her gjelder det å formulere spørsmålsstillinger, finne ut hva som 

tidligere er gjort på området samt komme fram til relevante metodologiske måter å gripe det 

hele an. [5] 

Denne rapporten bygger videre på prosjektoppgaven Veien mot BIM-kalkulasjon, utarbeidet 

høsten 2008. Formålet med prosjektoppgaven var å bli kjent med prosessene rundt anbud og 

kalkulasjon. I tillegg ble det sett på muligheter ved bruk av nyere kalkulasjonsverktøy. 

Formålet med denne rapporten er å utrede og vurdere de muligheter og utfordringer som 

finnes ved bruk av bygningsinformasjonsmodeller i en kalkulasjonsprosess, i tillegg er det 

interessant å se på forbedringspotensiale for Skanska ved bruk av BIM. Fokuset vil her ligge 

på bruk av BIM-teknologi, altså BIM-kalkulasjon. Metodene som har blitt brukt for 

innsamling av informasjon er følgende: 

- Bruk av eksisterende data 

- Intervju med nøkkelpersoner 

- Casestudie  

2.2.1 Bruk av eksisterende data 

Denne metoden ble brukt da det allerede finnes tilgjengelig informasjon innenfor temaene jeg 

søkte. Ved å søke i bibliotekdatabasen, tidligere pensum, og ulike internettbaserte BIM-forum 

fant jeg pålitelig og nødvendig litteratur innenfor BIM, anbudsprosessen og BIM-kalkulasjon. 

Rapporten bygger på prosjektoppgaven, så noe av litteraturen som ble brukt under 

utarbeidingen av prosjektoppgaven blir videreutviklet og modifisert i denne rapporten. Dette 

er først og fremst fra kapittelet ”Anbudsprosessen”.  Det har vært viktig for meg å bruke 

eksisterende data siden dette er viktig stoff for å danne en grunnleggende forståelse for videre 

arbeid med prosjektet. 

2.2.2 Intervju med nøkkelpersoner 

Denne metoden ble brukt for å få en helhetsforståelse av hvordan praksisen fungerer i 

Skanska rundt anbuds- og kalkulasjonsprosessen. Fremgangsmåten i denne delen av oppgaven 

kan beskrives som en kvantitativ forskningsmetode, siden det er tekstlig informasjon, mange 

opplysninger om få undersøkelsesenheter, og at målet med intervjuene var å oppnå en 

helhetsforståelse.  

Det er gjennomført samtalepregede intervju med nøkkelpersoner innenfor kalkulasjon i 

Skanska. En intervjuguide ble utarbeidet ut i fra det som var ønskelig å undersøke (vedlegg 

B). Ettersom det var viktig å få med alle svar i samtlige intervjuer for å gjøre vurderinger ble 
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alle intervjuer gjennomført med diktafon. På denne måten ble alt som ble sagt under 

intervjuene registrert, noe som gav et godt utgangspunkt for videre arbeid. Utvalget av de 

personene det er gjort intervju med i denne oppgaven er ikke statistisk tilfeldig. Veileder i 

Skanska, Kai Haakon Kristensen, har her valgt ut personer som jeg kunne henvende meg til. 

Innholdet i intervjuguiden ble på forhånd før intervjuene diskutert med både veileder ved 

NTNU, Olav Torp, og veileder i Skanska, Kai Haakon Kristensen. 

Personene jeg har henvendt meg til har bred erfaring og bakgrunn innenfor oppgavens 

område. Sommeren 2008 arbeidet forfatteren i kalkulasjonsavdelingen ved distriktskontoret til 

Skanska i Stavanger, og har derfor godt grunnlag for å vurdere troverdigheten i informasjonen 

som ble formidlet. Personene som har blitt intervjuet er: 

- Vidar Berge: 

Arbeider ved hovedkontoret i Oslo, ved anbud og kalkulasjonsavdelingen for 

anleggsdivisjonen. Driver blant annet med risikostyring, styringssystemer, 

kvalitetssikring (KS) og prosjektplaner. Har jobbet i Skanska i 20 år, har jobbet mye 

med KS-systemer og vært med å bygge opp det i Skanska. Utdannet sivilingeniør ved 

NTH. 

- Stein Næsbakken: 

Kalkulasjonssjef ved distriktskontoret i Stavanger. Arbeider her med kalkulasjon og 

innkjøp. Har også ansvar for prosjekteringsledere. Har arbeidet i Skanska hele 

karrieren, begynte med stikking, har siden vært innom anleggsleder assistent, 

anleggsleder, innkjøp, prosjektleder og sjef for tømmeravdelingen. Har etter det 

arbeidet med kalkulasjon. Har tre års utdannelse fra Ingeniørhøyskolen i Stavanger. 

- Arne Wist: 

Kalkulasjonssjef ved distriktskontoret i Trondheim. Hovedarbeidsoppgavene går ut på 

å organisere tilbuds- og anbudsregning i region Midt-Norge. Kalkulerer lite selv, bare 

litt i de tidlige fasene. Begynte i Skanska i 1974. Startet å jobbe med anlegg, jobbet en 

del som anleggsleder. Gikk mer over til bygg etter hvert. Var NK
1
 i kalkulasjon en 

stund og har siden gått over til å være kalkulasjonssjef i region Midt-Norge. Har to års 

utdannelse fra Teknisk Ingeniørskole i Trondheim. 

Andre personer det er gjennomført samtaler med er Øyvind Jensen i Norconsult 

Informasjonssystemer, Håvard Bell i SINTEF og Eilif Hjelseth utdanningskoordinator 

BuildingSMART. 

2.2.3 Casestudier 

For å kunne se hvordan nye verktøy kan forbedre prosessene i Skanska rundt kalkulasjon ble 

det gjennomført to casestudier av to forskjellige programvarer. Ved å ta i bruk casestudier kan 

man gå i dybden og få praktisert bruken av de nye kalkyleverktøyene på en mest mulig 

realistisk måte.  

Casene gikk ut på å se på de forskjellige bruksområdene til de to programvarene, og se 

hvordan disse kan brukes i kalkulasjonsprosessen. Calcus ble valgt fordi dette er et program 

                                                 
1
 NK: Nest kommanderende. 



Masteroppgave, NTNU, vår 2009       Livar Jaarvik 

 

7 

 

som brukes i Skanska, men i en begrenset grad. Dette er et program som har et langt større 

potensial enn slik det i skrivende stund ofte brukes i Skanska. Vico Software er den andre 

programvareleverandøren som jeg har valgt å se på løsningene til. Programvaren deres ble 

valgt i samråd med veileder i Skanska, da dette er et spennende og svært funksjonelt program 

med helhetlige BIM-løsninger. 

I casestudiet med Calcus ble det eksperimentert mest med prosjektet HIBO (Høgskolen i 

Bodø). HIBO er et BIM-prosjekt hvor det har vært tilgjengelig mer eller mindre fullverdige 

kalkulasjoner og tilhørende modeller. I casen har det her vært eksperimentert med å importere 

IFC-filer inn i Calcus til både tomme kontoplaner, og kontoplaner som inneholder 

ferdigdefinerte elementer. I tillegg er det eksperimentert med å ta ut IFC-data og visualisering 

av objekter. Bodø Panorama 2 er en detaljkalkulasjon som er bygget opp fra grunnen av. 

Denne ble brukt i oppgaven til å se på hvordan man ut fra en tradisjonell kalkulasjonsprosess 

kan bygge opp kalkyler fra bunnen med Calcus. 

Casestudiet med Vico baserer seg på demoprosjekter av ulik detaljeringsgrad utviklet av Vico 

Software. I dette casestudiet er hele kalkulasjonsprosessen tatt for seg fra starting av nytt 

prosjekt til etablering av anbud, og videre til kostnadsoppfølging.  

2.2.4 Risiko og feilkilder 

I litteratur og informasjon som er funnet på internettsider er det ofte en viss risiko for at 

innholdet kan ha en varierende grad av pålitelighet. Dette på grunn av at det kan være 

vanskelig å verifisere ekteheten av disse dataene. Derfor er data brukt fra internett hentet fra 

kilder som anses for sikre, og kilder som er anbefalt av veileder og andre engasjerte innen 

BIM-miljøet i Norge. 

Utvalget av intervjuobjekter i denne oppgaven er ikke statistisk tilfeldig. Det er valgt 

nøkkelpersoner med bred erfaring innenfor kalkulasjon i Skanska. Ettersom det var viktig å få 

korrekthet i etterarbeidet av intervjuene ble alle intervju gjennomført med diktafon. I tillegg 

arbeidet forfatteren i kalkulasjonsavdelingen ved distriktskontoret til Skanska sommeren 

2008, og har derfor godt grunnlag for å anta og vurdere troverdigheten av samtalene. 

Feilkilder her kunne for eksempel være at intervjuobjekt skryter eller overdriver bruken av 

nyere programvare, for de tror dette vil sette dem i et godt lys.  

I casene av programvarene som er testet ut er det sett på metoder for bruk. Feil og 

unøyaktigheter i prosjektmateriale som er brukt har derfor ikke noen nevneverdig betydning. 
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3 Beskrivelse av Skanska 
Skanska AB er et av verdens største og ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen 

bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat 

samarbeid. I 2008 hadde konsernet 56 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA 

og Latin-Amerika. Hovedkontoret ligger i Solna utenfor Stockholm. Omsetningen i 2007 var 

på 139 milliarder svenske kroner.  

Norge er et av ni hjemmemarkeder der Skanska har virksomhet. Skanska i Norge omfatter 

mange virksomheter, entreprenøren Skanska Norge AS er her den største. I Norge var 

omsetningen i 2007 på ca. 11 milliarder kroner. [6] 

3.1 Skanska Norge AS 
Skanska Norge driver entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg, og har vært til stede i det 

norske markedet siden 1906, men dog under andre selskapsnavn. Selskapet har en sterk 

markedsposisjon over hele Norge, både i bygg- og anleggsmarkedet. I 2007 hadde de rundt 

4700 ansatte. 

Selskapet påtar seg alle typer byggeoppdrag, alt fra industri- og yrkesbygg til boliger, hoteller, 

skoler, sykehus, sportsanlegg og rehabilitering av bygg. Oppdragene i anleggsmarkedet 

omfatter veier, broer, havner og kaianlegg, større industriutbygginger, forsvarsanlegg, 

kraftverk, tunneler, fjellhaller og dammer. 

Skanska Norge har egne avdelinger for betongteknologi, forskaling og konstruksjon, i tillegg 

til bred kompetanse som prosjektutvikler og erfaring fra alle entrepriseformer. [7]  

3.2 BIM-avdelingen 
BIM-gruppen driver blant annet med støtte til prosjekter som bruker BIM eller som har ønske 

om å ta i bruk BIM. Utviklingsleder for BIM-avdelingen i Skanska er Kai Haakon Kristensen, 

han er ekstern veileder til oppgaven. Hovedaktiviteter som BIM-gruppen arbeider med er: [7] 

- Kalkulasjon 

- Kollisjonskontroll 

- Mengdeuttak 

- Rutiner, kontrakter og BIM-manualer 

- FDV-dokumentasjon ved hjelp av BIM 

- Energiberegninger og klimaregnskap 

I oppgaven er det tatt i bruk prosjektmateriale fra følgende prosjekter: 

- Bodø Panorama: Dette er en direkteforhandlet totalentreprise. I skrivende stund er det 

bygget 2 trinn av totalt 3, dette tilsvarer 4 blokker av 6. 

- HITOS (Høgskolen i Tromsø): Dette er et FoU-prosjekt. Anbudskonkurransen vant 

Skanska, men prosjektet ble ikke ført lengre enn til og med forprosjektet. 

- HIBO (Høgskolen i Bodø): Her er Skanska hovedentreprenør. Etter at byggene (4a med 

utløst opsjon om 4b) ble bygget, kjørte Statsbygg et FoU-prosjekt for innføring av 

digitale bygningsmodeller med HIBO 4b. 
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4 Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) 
Byggebransjen er generelt sent ute til å ta i bruk ny teknologi spesielt i forhold til 

oljebransjen. BIM presenterer her et etterlengtet teknologiskifte for BAE
2
-næringen. Mens 

andre bransjer har modellert og arbeidet i 3D i årevis, har byggebransjen tviholdt på 2D 

tegninger som den viktigste informasjonsbæreren i og mellom arbeidsprosesser. 

Begrepet BIM kan beskrives som en prosess, ved bygningsinformasjonsmodellering, eller 

som et objekt, ved bygningsinformasjonsmodell. Når man bruker begrepet 

bygningsinformasjonsmodell snakker man om et produkt eller det som produseres, dette kan 

for eksempel være en IFC-fil. Bruker man begrepet bygningsinformasjonsmodellering 

snakker man om prosessen, dette reflekterer at BIM er en aktivitet som til syvende og sist vil 

omfatte en bred prosessforvandling innen BAE- næringen. [8] 

4.1 Hva er BIM? 
BIM er en 3-D tegningsmodell på en felles server som også inneholder informasjon og koding 

for et byggeprosjekt. Denne tegningsmodellen er altså mye mer enn bare en 3D presentasjon 

av bygget [9]. I denne modellen vil du finne egenskaper som romskjema, areal og volum på 

rom, romnummer, romnavn osv. I tillegg vil man kunne få egenskaper til gulv, vegger, vindu, 

dører og tak, samt søyler, bjelker og dekke. Til motsetning kan man se på den tradisjonelle 

2D-plantegningen som ikke inneholder stort mer enn strektype, farge og lag. [10] 

 

Måten dette gjøres på kan forklares nærmere ved hjelp av de to viktigste bokstavene i BIM 

som er I og M, altså informasjonsmodellering. Ved modelleringen er det sentrale hva slags 

informasjon man legger til objektet, og ikke hvordan objektet rent visuelt ser ut. Det man 

ønsker å modellere, altså prøve å beskrive informasjonsinnholdet til, opprettes som: 

- Et objekt (for eksempel en dør, ifcDoor), som videre kan tildeles: 

o Egenskaper (for eksempel brannklasse EI-60)  

o Relasjoner (denne branndøren tilhører vegg ABC123 som er med på å 

avgrense rom C456 og rom C458). [11] 

Etter hvert som man prosjekterer med BIM, vil man hele tiden berike modellen med ny 

informasjon (for eksempel at branndøren skal ha farge RAL3020 og lydklasse R’w 35DB). 

Som rapport fra modellen kan man hente ut for eksempel 2D-plantegninger, 3D-

visualiseringer, 4D-framdriftsplanlegging, 5D-kostnad-framdrift, men vel så viktig er også 

null-D mengdelister, dørskjemaer osv. [11] 

En viktig forutsetning for at BIM skal være effektivt er at man kan dele informasjon med 

andre aktører i et byggeprosjekt. For å bruke BIM fullt ut i praksis er det tre hovedelementer 

som må på plass. Gjerne kalt BIM-trekanten. Det er mulig å bygge alle disse tre 

hovedelementene på åpne, internasjonale standarder/spesifikasjoner. [11] 

- Omforent lagringsformat (IFC) 

- Enighet om terminologi (IFD) 

- Koble BIMen til relevante forretningsprosesser (IDM)   

                                                 
2
 BAE-næringen: Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.  
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Figur 4: BIM-trekant. [12] 

4.1.1 Lagringsformat IFC – Hvordan dele data 

IFC står for Industry Foundation Classes og er et åpent, ISO-standardisert dataformat. Det er 

et objektorientert fil-format med en datamodell utviklet av IAI, International Alliance, for å 

forenkle samspillevnen i bygningsindustrien. Dette er et ofte brukt format innen 

bygningsinformasjonsmodellering. [13] 

4.1.2 Terminologi IFD – Hvilken data skal deles 

IFD står for International Framework for Dictionaries. Mens de to ordene International og 

Framework beskriver IFD godt, kan ordet Dictionaries (ordbok) være litt misledende. IFD er 

mye mer enn en ordbok. International Framework for Ontologies ville vært en bedre 

beskrivelse, altså et internasjonalt rammeverk for ontologier/klassifikasjoner. [14] 

Det er tre ulike scenarioer for bruk av IFD: [15] 

- For klassifiseringssystemer og tabeller. 

- For varedatabaser og produktdata. 

- I CAD verktøy og datautveksling. 

4.1.3 Forretningsprosesser IDM – Hvilken data skal deles når 

IDM står for Information Delivery Manual. Dette er en manual som bestemmer kravet til 

innholdet av informasjon i en IFC-modell  

For å få den fulle nytten ved å bruke BIM, må kommunikasjonen mellom de ulike aktørene i 

byggeprosessen forbedres. Hvis informasjonen som kreves er tilgjengelig når den skal og 

kvaliteten på informasjon er tilfredsstillende, vil selve byggeprosessen bli kraftig forbedret. 

For at dette skal oppnås, bør det være en allmenn forståelse for byggeprosessen og 

informasjonen som trengs. 

Hensikten med IDM er å skaffe en basis for pålitelig informasjonsutveksling for brukere så de 

kan være trygge på at informasjonen de mottar er korrekt og tilfredsstillende for den 

aktiviteten som skal utføres.  [16] 
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4.2 Hvilke muligheter ligger i bruk av BIM? 
Når man mottar en IFC basert arkitektmodell, vil man enkelt kunne simulere både 

effektbehov, årlig energibruk/utgifter. Man kan lysberegne rommene, og man kan få forslag 

til radiatortyper for oppvarming av hvert enkelt rom. Oppgaven videre blir å berike 

arkitektmodellen. Ved å ta i bruk BIM ligger all informasjon om bygget lagret i en modell, 

ulike applikasjoner kan her hente ut, behandle, validere og legge tilbake informasjon 

underveis i prosjektet. [10] 

Ved å ta i bruk denne arbeidsmetodikken legges informasjon inn en gang i løpet av et prosjekt 

i stedet for som før, hvor samme informasjon legges inn gjennomsnittlig 7 ganger [10]. 

Feilmarginen blir mye mindre, og effekten av dette vil blant annet bety kortere 

prosjekteringstid.  

Figur 5 under viser BIM-hjulet. I midten vises en arkitektmodell av frontbygget til Ahus 

(Akershus Universitetssykehus) der det ble brukt BIM. Mulige applikasjoner man kan bruke 

for å berike bygningsinformasjonsmodellen til er plassert rundt.  

 

Figur 5: BIM-hjulet. [17] 

Ut i fra denne figuren er det også enkelt å forklare de to begrepene ”lille BIM” og ”store 

BIM”. Begrepet ”lille BIM” brukes her for selve arkitektmodellen, mens begrepet ”store 

BIM” omhandler alle de forskjellige applikasjonene som kan hente ut, behandle, validere og 

legge tilbake informasjon underveis i prosjektet. [15] 
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4.2.1 Fordelene med BIM 

Bruken av BIM-teknologi kan støtte og forbedre mange områder innen verdikjeden. Nedenfor 

er det sett igjennom hvilke fordeler man kan vente seg ved å ta i bruk BIM-teknologi i de 

forskjellige fasene av byggeprosessen. Selv om det er usannsynlig at alle fordelene nevnt 

under skal utnyttes med det første, så er de nevnt for å vise den store rekkevidden av 

forandringer som kan forventes etter hvert som BIM-teknologien utvikles videre. 

Eiers fordeler før bygging: 

- Konsept, design og gjennomførbarhet 

Før en byggherre engasjerer en arkitekt, er det nødvendig å avgjøre om en bygning 

med en gitt størrelse, kvalitet, beskrivelse og krav kan bygges innenfor en bestemt pris 

og tidsramme. Å finne ut at et spesielt konsept er betydelig over kostnadsramme etter 

å ha brukt mye tid og anstrengelse er uheldig. En tilnærmet bygningsmodell bygget 

opp og linket til en kostnadsdatabase kan her være av stor verdi og hjelp for en 

byggherre. Byggherren kan her få tidlig vurdering av kostnader, og drive en 

kostnadsstyrt konseptutvikling. [8] 

- Bedre utførelse og kvalitet på bygget 

Ved å utvikle en konseptmodell før man produserer en detaljert bygningsmodell 

tillater en nøyere evaluering av de foreslåtte konseptene, for så å avgjøre om de møter 

bygningens funksjonskrav og krav til levetid. Tidlig evaluering av konsepter ved å 

bruke analyse- og simuleringsverktøy øker den helhetlige kvaliteten på bygningen. [8] 

Fordeler ved prosjekteringen: 

- Tidligere og mer nøyaktige visualiseringer av designet 

En 3D-modell er utviklet som en helhetlig modell i stedet for et mangfold av 2D-snitt. 

Denne 3D-modellen kan brukes til å visualisere designet i en hvilken som helst fase av 

byggeprosessen.  Dette fører til bedre målforståelse og oppfattelse av sluttproduktet, 

samtidig som det bedrer kommunikasjonen mot sluttbrukerne. [8] 

- Automatisk korrigering på et lavt nivå når forandringer gjøres på designet 

Hvis objektene som brukes i prosjekteringen er kontrollert av parametriske regler som 

forsikrer om at sammensettingen av objektene stemmer, da kan 3D-modellen bygges. 

Dette reduserer brukerens krav til å kunne administrere forandringer i designet. [8] 

- Frembringer nøyaktige og gjennomførte 2D tegninger i hvilken som helst fase av 

prosjekteringen 

Nøyaktige og gjennomførbare tegninger kan tas ut for et hvilket som helst sett av 

objekt eller snitt av prosjektet. Dette reduserer betraktelig mengden av timer og antall 

feil som er knyttet til produksjonen av tegninger innen alle fag. Når det er behov for 

forandringer av designet vil korrekte og gjennomførbare tegninger være klare så snart 

modifikasjonen av modellen er lagt inn. [8] 

- Tidligere samarbeid mellom de ulike disiplinene under prosjekteringen 

BIM-teknologi forenkler samtidig arbeid av forskjellige fag. Selv om det også er 

mulig å samarbeide med tegninger, så er det naturligvis mer tidkrevende og vanskelig 

enn å arbeide med en eller flere samkjørte 3D-modeller hvor endringer kan 
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kontrolleres. Dette forkorter prosjekteringstiden og reduserer feil betydelig. Samtidig 

gir det tidligere innsyn i problemer, og man kan da se på alternativer for å forbedre 

designet. Dette er mye mer kostnadseffektivt enn å vente til prosjekteringen nærmer 

seg slutten og da ta en verdianalyse etter de viktige konseptvalgene er tatt. [8] 

- Kan lett sjekke mot prosjektbeskrivelsen 

BIM skaffer tidlig 3D-visualisering, og kalkulerer areal og andre materielle mengder. 

Dette tillater en tidligere og mer nøyaktig kostnadsestimering. 3D-modellen kan også 

støtte opp for automatiske evalueringer med tanke på krav til kvalitet. [8] 

- Trekke ut kostnadskalkyler tidlig i prosjekteringen 

I en hvilken som helst fase i prosjekteringen, kan man trekke ut nøyaktige 

mengdelister fra en BIM, som da kan brukes til å kalkulere kostnader. I de tidlige 

fasene er kostnadskalkylene først og fremst basert på enhetspris per kvadratmeter. 

Ettersom prosjekteringen går videre blir flere og flere mengder tilgjenglige, og kan 

brukes til mer nøyaktige og detaljerte kostnadskalkuleringer. Alle parter må her være 

underforstått med kostnadene som forbinder seg med det gitte konseptet før man går 

videre inn i detaljeringen rundt anbudet. I slutten av prosjekteringen kan en kalkyle 

basert på mengder for alle objekter i modellen gi en mer nøyaktig og endelig 

kostnadskalkyle. Som et resultat av dette er det mulig å lage bedre evaluerte 

konseptvalg med tanke på kostnader ved å bruke BIM enn å bruke vanlige 

papirbaserte systemer. [8] 

- Forbedre energieffektivisering og – bærekraftighet 

Ved å linke bygningsmodellen til energianalyseverktøy kan man få evaluert 

energiforbruket i tidligfase. Dette er ikke mulig ved bruk av tradisjonelle 2D-verktøy 

som krever at separate energianalyser utføres i slutten av prosjekteringsprosessen. 

Dette reduserer muligheten til modifiseringer og nye konsepter som kan forbedre 

bygningens energiforbruk. Evnen til å linke en bygningsmodell til forskjellige typer 

analyse- og simuleringsverktøy gir mange muligheter for kvaliteten på bygninger. [8] 

Fordeler ved bygging og fabrikasjon: 

- Synkronisere prosjektering og byggeplanlegging 

Fremdriftsplanlegging ved å bruke 4D CAD krever linking mellom en fremdriftsplan 

og 3D objektene i et prosjekt. Da er det mulig å simulere byggeprosessen og vise 

hvordan bygningen og byggeplassen vil se ut underveis. Denne grafiske simuleringen 

skaffer innsyn til hvordan bygningen vil bli bygget dag for dag og belyser kilder til 

potensielle problemer og muligheter for mulige forbedringer. Modellen kan også 

inneholde midlertidige objekter som stillas og kraner, som er linket til fremdriftplanen. 

[8] 

- Avsløre prosjekteringsfeil og mangler før bygging (krasjkontroll) 

Siden den virtuelle 3D bygningsinformasjonsmodellen er kilden for alle 2D og 3D 

tegninger, så er konstruksjonsfeil forårsaket av motsigende 2D-tegninger eliminert. 

System fra alle fag kan settes sammen og sammenlignes. Grensesnittene fra alle 

fagene kan enkelt kjøre en kollisjonssjekk. Slike feil blir da identifisert før de 

oppdages ute på byggeplass. Samarbeidet mellom de ulike prosjekterende og 
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entreprenørene blir forbedret, og feil og mangler reduseres betydelig. Dette gjør 

produksjonen mer effektiv, reduserer kostnader, minimerer sannsynligheten for 

rettslige etterspill og gir en enklere byggeprosess for hele prosjektteamet. [8] 

- Reagere raskt på prosjekterings- og byggeplassrelaterte problemer 

Innvirkningene av en foreslått forandring i utførelsen kan settes inn i 

bygningsinformasjonsmodellen og forandringene til de andre objektene i utførelsen 

blir automatisk oppdatert. Forandringer på utførelsen kan bestemmes raskere ved bruk 

av BIM, fordi modifikasjoner kan deles, visualiseres, estimeres, og løses uten 

tidkrevende papirtransaksjoner. Oppdatering på denne måten er ekstremt utsatt for feil 

i et papirbasert system. [8] 

- Bruke konstruksjonsmodellen som basis for fabrikkerte komponenter 

Hvis konstruksjonsmodellen er overført til et BIM fabrikasjonsverktøy og detaljert 

som fabrikasjonsobjekter, vil det inneholde en nøyaktig fremstilling av 

bygningsobjektene for fabrikasjon og montering. Leverandører verden over kan 

detaljere modellen, for å utvikle detaljer som er nødvendige for fabrikasjon. Dette 

forenkler fabrikkering utenom byggeplass, og reduserer kostnader og byggetiden. 

Nøyaktigheten av BIM tillater også større komponenter av bygningen å bli fabrikkert 

utenom byggeplassen, enn det normalt ville blitt forsøkt på ved bruk av 2D-tegninger. 

Dette er på grunn av sannsynligheten for endringer på byggeplassen er stor, og evnen 

til å forutsi nye eksakte dimensjoner da er enklere i en BIM. [8] 

- Bedre utførelse og bruk av Lean Construction 

Lean Construction er en ambisjon om å forstå og forbedre den prosjektbaserte 

produksjonen i byggenæringen [18]. Dette krever varsom koordinering mellom 

entreprenør og underentreprenør for å forsikre at arbeidet kan utføres når de egnete 

ressursene er tilgjengelige på byggeplassen. Videre gir dette en minimering av 

bortkastet innsats og reduserer nødvendigheten av lagerplass. BIM gir en nøyaktig 

modell av det som skal bygges og de materielle ressurser som trengs for hvert segment 

av arbeidet. Dette gir en basis for forbedret planlegging og koordinering av 

underentreprenører. Det hjelper også med å sikre ankomst til rett tid for arbeidere, 

utstyr og materialer. Dette reduserer kostnader og tillater bedre samarbeid på 

byggeplassen. [8] 

- Synkronisere innkjøp med prosjektering og bygging 

Den endelige bygningsinformasjonsmodellen gir nøyaktige mengder for alle 

materialer (eller mesteparten, alt etter hvor mye som er modellert i 3D) og objekter 

som bygningen inneholder. Disse mengdene, spesifikasjonene, og egenskapene kan 

brukes til å anskaffe materialer fra leverandører og underentreprenører. [8] 

Fordeler ved BIM i bruksfasen: 

- Bedre forvalting og drift av fasilitetene 

Bygningsinformasjonsmodellen gir en kilde av informasjon, både visuelt og 

spesifisert, for alt som bygningen inneholder. Tidligere analyser brukt til å bestemme 

mekanisk utstyr, kontrollsystemer, og andre anskaffelser kan bli gitt videre til 

byggherre, som et hjelpemiddel for å bevise hvordan bygningen er utført når den er i 
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bruksfasen. Denne informasjonen kan blant annet brukes til å sjekke at alt fungerer 

som det skal etter at bygningen er ferdigbygget. [8] 

- Integrere systemer for forvaltning, drift og vedlikehold av bygningene 

En bygningsinformasjonsmodell som har blitt oppdatert med alle endringer gjort under 

bygging gir en nøyaktig kilde av informasjon til ”As-Built dokumentasjon”, og den gir 

et nyttig startpunkt for drift og forvaltning av bygningen. En 

bygningsinformasjonsmodell vil også kanskje i fremtiden kunne støtte overvåking av 

kontrollsystemer, og den vil være et naturlig grensesnitt for sensorer og fjernstyring av 

den operative driftsledelsen av bygg. [8] 

BIM presenterer altså et paradigmeskifte med omfattende fordeler, ikke bare for dem i 

bygningsbransjen, men for samfunnet som helhet siden bedre og billigere bygninger vil bli 

bygd som bruker mindre energi og krever mindre arbeid [19]. BIM vil bidra til en høyere grad 

av prefabrikasjon, større fleksibilitet og variasjon i bygningsmetoder og bygningstyper, færre 

dokumentpermer, færre feil, mindre sløseri, og høyere produktivitet. Byggeprosjekter vil 

utføres bedre takket være bedre analyser, undersøkelser av flere alternativ, færre klager, og 

færre budsjett- og tidsoverskridelser.  

4.3 Utfordringer ved bruk av BIM 
Ved å ta i bruk BIM vil man få forbedrede prosesser i hver fase av prosjektering og bygging. 

Dette vil redusere antall problemer i forhold til tradisjonell praksis. Men intelligent bruk av 

BIM vil også forårsake forandringer som behov for nye kontraktstyper mellom aktørene, og 

uklare grensesnitt, ”hvem eier hva?” og ”hvem er ansvarlig for hva?”. Det vil også være store 

initialkostnader på grunn av fortsatt lite erfaring med bruk av teknologien hos arkitekter og 

rådgivere, innsparingen vil komme senere. [20] 

Det som er helt sikkert er at det vil skje endringer ved prosesser, roller, ansvar og risiko ved å 

ta i bruk BIM, blant annet ved å bruke noe mer ressurser i tidlige prosjektfaser. 

4.3.1 Utfordringer i forhold til samarbeid 

BIM tilbyr nye metoder for samarbeid, og utfordrer dermed de tradisjonelle arbeidsprosessene 

som kan skape konflikter mellom ulike arbeidskulturer som arkitekt og rådgiver presenterer. 

Hvis arkitekten bruker tradisjonell papirbaserte tegninger, da vil det være nødvendig for 

entreprenør, eller en tredje part, å lage en modell som kan brukes for fremdriftsplanlegging, 

mengdeuttak, oppretting av kalkyler etc. Å bygge en slik modell etter at arkitekten er ferdig 

med prosjekteringen er både dyrt og tidkrevende for prosjektet, men det kan være nødvendig 

for fordelene man får ved bruk av 4D-planlegging, detaljert prosjektering av 

underentreprenører, endringer, innkjøp etc. Hvis de ulike deltakerne i prosjektet bruker ulike 

modelleringsverktøy, da trengs det et verktøy for filutveksling. Dette problemet kan reduseres 

ved å bruke IFC som utvekslingsformat. Ikke alle dataprogrammer støtter IFC-format, og det 

er fortsatt en del ”barnesykdommer” i forbindelse med filutveksling [20].  

4.3.2 Rettslige utfordringer 

En rapport fra Lasse Simonsen, på oppdrag fra SINTEF Byggforsk Internasjonal, tar for seg 

rettslige aspekter ved bruk av digitale bygningsmodeller (BIM). De fleste kontrakter innen 
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byggebransjen baserer seg på en standard innenfor den aktuelle kontrakttypen, Lasse 

Simonsen har i sin utredning derfor tatt for seg de mest sentrale standardene, NS 8401 

(prosjektering), NS 8405 (utførelsesentreprise) og NS 3431 (totalentreprise), og sett på 

anvendelsen i forhold til bruk av BIM. I tillegg har han også sett på forholdet til regelverket 

for offentlige anskaffelser. 

Lasse Simonsen konkluderer med at bruk av BIM ikke synes å føre til store problemer av 

rettslig karakter. Regelverket som brukes i dag vil i stor grad kunne benyttes med mindre 

tilpasninger. Gjennomgangen hans viser også at bruk av felles, digitale baser åpner for 

muligheter som vil kunne ha større eller mindre rettslige følger. For eksempel vil man kunne 

operere med ett felles byggeregnskap/-budsjett, som vil danne grunnlag for et senere 

sluttoppgjør. [21] 

Andre rettslig aspekter som kan skaffe større utfordringer er: 

- Hvem eier den sammensatte bygningsmodellen, analysene og dataen? 

- Hvem betaler for den? 

- Hvem har ansvar for nøyaktigheten i modellen? 

Etter hvert som byggherrer lærer mer om fordelene med BIM, vil de også kreve en 

bygningsmodell som støtter forvaltning, drift og vedlikehold.  

4.3.3 Forandringer i praksis og bruk av informasjon 

Bruken av BIM vil føre til at entreprenøren vil komme tidligere inn i byggeprosessen og bidra 

med sin kompetanse i prosjekteringsfasen. Prosjekterings- og byggefirma som er kvalifiserte 

til å koordinere flere faser av prosjekteringen og samtidig å innlemme kompetanse fra 

utførelse fra starten vil her få en fordel. Den mest betydelige forandringen som selskapene står 

overfor ved implementeringen av BIM-teknologi er i forbindelse med å arbeide på den samme 

bygningsmodellen, som da er grunnlaget for samarbeidet i hele arbeidsprosessen. Denne 

forandringen vil kreve tid og opplæring. 

4.3.4 Utfordringer ved implementeringen av BIM  

Å bytte ut 2D eller 3D CAD med BIM-systemer innebærer langt mer enn å anskaffe de riktige 

programvarene, trening og oppgradering av maskinvarer. Effektiv bruk av BIM krever 

forandringer i nesten alle aspekt av et firmas forretningsvirksomhet. Dette krever en 

gjennomgående forståelse for de nye prosessene og en plan for hvordan BIM skal 

implementeres. De spesifikke forandringene for hvert firma vil avhenge av foretakets 

aktivitetsområde i BAE-bransjen. [8]  

I neste kapittel har forfatter sammen med andre masterstudenter hos Skanska, samarbeidet for 

å oppnå en forståelse for hvordan en byggeprosess vil fremskride i et BIM-prosjekt. 
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5 BIM krever nye byggeprosesser 
BIM er kanskje mer en prosess enn noe annet, dette reflekterer at BIM er en aktivitet som vil 

omfatte en bred prosessforvandling i BAE- bransjen. I samarbeid med studentene, Thomas 

Halnes, Katrine B. Opdahl og Thomas B. Sousa, er det utarbeidet en modell for hvordan en 

byggeprosess kan se ut ved bruk av BIM. Den er vist under i figur 6. Forklaringene om 

oppbyggingen av figuren som følger i dette kapittelet er utarbeidet som et selvstendig arbeid.  

5.1 Gjennomførelse av den totale byggeprosess i et BIM-prosjekt 

 

Figur 6: Den totale byggeprosess i et BIM-prosjekt. 
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Figur 6 viser i relevans for Skanska en illustrasjon av hvordan en reell byggeprosess for en 

totalentreprise kan se ut i et BIM-prosjekt. De følgende figurene som brukes er modifiserte 

figurer fra kildene [22] og [23]. Fargene som brukes betyr: 

- Grønn: Bruk av BIM er mulig i dag med dagens programvare. 

- Gul: Bruk av BIM er i skrivende stund mulig, men med begrensninger. 

- Grå: Det finnes her BIM-verktøy, men det ikke aktuelt å ta i bruk BIM i skrivende 

stund da  det er essensielt at andre oppgaver bør prioriteres. 

- Rød: Bruk av BIM er i skrivende stund ikke teknisk mulig. 

5.1.1 Konseptfase 

I denne fasen er det mest hensiktsmessig å bruke grove volum- og spatialmodeller fra arkitekt, 

med romprogram. Figur 7 viser en typisk konseptfase hvor BIM tas i bruk.  

 

Figur 7: Konseptfase. [22] 

I denne fasen er den viktigste hovedoppgaven å sammenligne de ulike alternativene og velge 

det beste konseptet for neste steg i samarbeid med fremtidige brukere. 3D-modellering og 

visualisering forenkler sammenligningen mellom de ulike alternativene og 

prosjekteringsløsningene blir mer konkrete. Omfattende sammenligninger utført i konseptfase 

er viktig, fordi til og med radikale forandringer kan lett modelleres når man diskuterer de 

generelle forutsetningene for prosjektet. Jo senere de potensielle problemene dukker opp i 

prosessen, jo vanskeligere er de å løse uten å få stor innflytelse på pris og kvalitet. 

5.1.2 Tidligfase 

I tidligfasen, vist i figur 8, videreutvikles de grunnleggende konseptløsningene som ble valgt i 

konseptfasen, og en prosjekteringsBIM utvikles av arkitekten. BIM gir i denne fasen raske, 
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illustrative og interaktive visualiseringer og analyser (for eksempel energisimuleringer), som 

hjelper til med kommunikasjon og beslutningstaking mellom de deltakende partene.   

 

Figur 8: Tidligfase. [22] 

I denne fasen inngår også viktige moment som kontrahering av rådgivere, risikoanalyse, 

evaluering av underentreprenør og evaluering av kritiske detaljer. 

5.1.3 Detaljprosjektering 

 

Figur 9: Detaljfase. [22] 
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Fremgangsmåten i detaljprosjekteringen, som er vist i figur 9, er ganske lik tidligfasen med 

det unntak at nivået av nøyaktighet for informasjonen som genereres i prosjekteringsBIMen 

øker betraktelig.  

Detaljprosjekteringen vil avsluttes med det nøyaktighetsnivået som kreves for start av 

bygging, og alle modeller som forberedes for prosjektet vil bli videre spesifisert med detaljert 

informasjon. Det vil gjennomføres flere runder med kollisjonskontroll og løpende kost/nytte 

kalkuleringer. Produksjonsplanlegging med plan for mobilisering, fremdrift og rigg, i tillegg 

til produksjonskalkyle må også etableres før byggestart. Dette må gjennomføres i flere runder 

for å oppnå de beste og mest lønnsomme løsningene, gjerne som en 5D iterativ prosess om 

man har mulighet for å linke en 3D BIM med fremdriftsplanlegging (4D) og kalkulasjon (5D). 

Det vil i skrivende stund fortsatt være en vesentlig del av informasjonen fra 

detaljprosjekteringen i et BIM-prosjekt som må genereres på den tradisjonelle 

dokumentbaserte måten. Dette på grunn av at det kan være vanskelig å finne riktige 

underentreprenører og leverandører som også har tilstrekkelig BIM-kompetanse. I tillegg er 

det enda ikke kommet så langt i utviklingen av analyseverktøy som kan bruke BIMer 

utvekslet gjennom IFC-format.  

5.1.4 Anbud 

 

Figur 10: Anbudsfase. [22] 

I anbudsfasen vil krav-/programmeringsBIM med tilhørende mengdeuttak, visualiseringer og 

andre dokumenter bli oversendt til de kontraherende for den hensikt å forenkle forberedelsene 

av anbudene og fremdriftsplanlegging av byggearbeidet. Figur 10 viser en anbudsfase med 

BIM. 
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I en tradisjonell byggeprosess vil ofte anbudsfasen komme etter tidligfase og før 

detaljprosjektering. Da vil ofte detaljprosjekteringen overlappe produksjonen, i et BIM-

prosjekt er dette uønskelig. Dette kan hindre de utførende å få et fullt utbytte av å ta i bruk 

BIM. Det er derfor essensielt at det etter prosjektering ender opp med en ”ferdig BIM”, som 

vist i figur 6, før man setter i gang med produksjon. En ferdig BIM skal blant annet inneholde 

arbeidstegninger, arbeidsbeskrivelser, sjekklister for HMS og sjekklister for kvalitetssikring. 

Ved å flytte anbudsfasen til etter detaljprosjekteringen får man låst mengder, visualiseringer 

og andre dokumenter før de blir oversendt til de kontraherende. De kontraherende får i tillegg 

bedre forutsetninger til å gjøre seg kjent med byggeplass og det som foreløpig er prosjektert 

av bygget, ved hjelp av visualisering og informasjon fra BIMene. 

5.1.5 Produksjon og ferdigstillelse 

 

Figur 11: Produksjon og ferdigstillelse. [23] 

Figur 11 viser her en typisk fase for produksjon og ferdigstillelse i et BIM-prosjekt. Med 

tanke på BIM så er de viktigste dokumentene som genereres i denne fasen ”As-built”-

modellene og manualer for drift og vedlikehold. Manualer for drift og vedlikehold er 

foreløpig bare i et utviklingsstadium. [23]  

Alle BIMene som kreves i et prosjekt må bli supplert med informasjon under byggefasen for å 

reflektere de modifikasjonene som gjøres slik at de korresponderer til sluttresultatet (As-

built).  
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6 Anbudsprosessen og kalkulasjon i teorien 

6.1 Generelt 
Tradisjonelle anbud for hoved- eller delte entrepriser baserer seg på tegninger og beskrivelser 

av det tiltenkte byggeprosjekt, samt på et eventuelt definert produksjonsforløp. Anbudet er 

tilpasset ut fra produksjonen og skal dekke aktivitetene i fremdriftsplanen. Det er viktig at 

prosjektbeskrivelsen er ordnet slik at produksjonstilpasningen er ivaretatt, her brukes NS 3420 

”Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner” og NS 3450 ”Prosjektdokumenter for 

bygg og anlegg”. [24] 

Figur 12 nedenfor viser anbudsprosessen for entreprenøren. I tillegg ser man koblingen 

mellom byggherren og kontrahering/forkastelse i endene av anbudsprosessen. 

 

Figur 12: Anbudsprosessen. [25] 

Skal videre gå inn på de ulike fasene i anbudsprosessen som er visst i figuren over. 

6.2 Byggherrens anbudsplanlegging 
Arbeidet med planlegging og utarbeidelse av et anbud starter ved at det har oppstått et behov 

hos byggherren, eller at byggherren har blitt klar over og konkretiserer et eksisterende behov. 

Første fase for byggherren blir da å vurdere gjennomførbarheten av byggeprosjektet: 

- Er det teknisk mulig? 

- Har jeg det nødvendige økonomiske grunnlag? 

- Hvordan skal prosjektet finansieres? 

- Har jeg selv nødvendig kompetanse og ressurser til å gjennomføre prosjektet 

(prosjektledelse eller byggeledelse)? 

- Kan jeg engasjere konsulenter der jeg mangler kompetanse og ressurser? 

Byggherren må ha en viss formening om omfang og kostnader i prosjektet. Dette vil 

byggeherren skaffe seg fra forprosjektering og grove overslagskalkyler av prosjektet. 
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Etter forprosjektfasen vil byggherren bestemme seg om den ønsker å gå videre med en mer 

detaljert utredning og planlegging. Det kan også gå flere runder med mer og mer detaljert 

prosjektering ut i fra størrelse og kompleksitet på prosjektet. Byggherren vil ofte benytte 

konsulenter og rådgivere i arbeidet med anbudsplanlegging og utarbeidelse, og til selve 

anbudsbeskrivelsen.   

Siste fase før anbudsinnbydelse sendes ut, er å utarbeide de dokumentene og detaljerte 

beskrivelsene som skal være anbudsgrunnlaget. For utarbeidelse av anbudsgrunnlaget er det 

normalt at: 

- Arkitekten står for nødvendige skisser. 

- Tekniske konsulenter står for tegninger og beskrivelser på hvert sitt spesialfelt (bygg, 

VVS, el, heis, tele). 

- Spesialrådgivere påvirker rammene i form av valgt kontraherings- og entrepriseform 

m.m.  

[25] 

6.3 Anbudsutvelgelse 
Å regne på anbud krever både tid og ressurser og er dermed kostnadskrevende. Prosjekter som 

en entreprenør leverer anbud på, men taper konkurransen om, påfører entreprenøren rent tap. 

Dette tapet må firmaet tjene inn fra inntektsgivende aktiviteter. Dette betyr at dess flere anbud 

man regner og taper, dess mer påslag må man ha for å dekke tapet. Større påslag gir fort 

utslag i form av høy pris og mindre sjanse for å få kontrakter. 

En entreprenør har sjelden ressurser til å kalkulere på alle aktuelle prosjekter som dukker opp. 

Planleggingsressursene må brukes på prioriterte anbud, ikke tilfeldige, og det bør være en 

gjennomtenkt strategi for utvelgelsen av de prosjektene de skal satse på. [25] 

6.3.1 Markedssituasjon 

For å velge de riktige prosjektene må firmaet hele tiden følge nøye med i markedet, 

konkurransesituasjonen og prisnivået. Når aktuelle prosjekter dukker opp må firmaet også 

tenke på eksterne forhold knyttet til prosjektene. [25] 

Forhold som må vurderes: 

- Prosjektet/kunden 

o Engangs- eller flergangsbyggherre 

o Kompetanse, gjennomarbeiding 

o Solid betaler, seriøs kunde 

o Kontraktstype, risikoforhold 

- Konkurransesituasjonen 

o Konkurrenter, press i markedet, hvem andre vil regne på anbudet 

- Prisnivå 
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6.3.2 Strategiske egenvurderinger 

Firmaet må i tillegg gjøre en vurdering på sin egen situasjon internt i firmaet, for å se om dette 

er et prosjekt de ønsker å satse tid og ressurser på ved å regne anbud. [25] 

Forhold som må vurderes: 

- Passer prosjektet inn i firmaets strategi? 

- Ønsker firmaet å øke ordrereserven? 

- Ligger jobben teknisk og utstyrsmessig til rette for firmaet? 

- Har firmaet ledig administrativ og teknisk kapasitet på det aktuelle tidspunktet? 

- Har firmaet ressurser/kapasitet til å regne anbud? 

- Ønsker firmaet å markere seg i markedet? 

- Ønsker firmaet oppdrag fra denne kunden?  

 

6.4 Anbudskalkulasjon 
Hovedgrunnen til at man kalkulerer et prosjekt er å finne den sannsynlige kostnaden av 

konstruksjonen. Det er mange forhold som påvirker kostnadene i et prosjekt. I 

anbudsberegning og anbudsplanlegging inngår: 

- Ressursplan 

o Nøkkelpersoner, mannskap, maskiner 

- Tidsplan 

o Tidspunkt, varighet, rekkefølge 

- Kalkyle/innkjøp 

o Mengde, kvalitet, kostnad, likviditet 

- Drift 

o Organisering, HMS, forsikringer 

 

Disse forholdene må analyseres, kvantifiseres og prises, slik at man får et best mulig bilde av 

prosjektets totale kostnader og omfang. Dette stiller store krav til kompetanse og erfaring hos 

kalkulatørene. Det er helt essensielt for et firma sin konkurranseevne at kalkulatørene gjør en 

god jobb, og leverer konkurransedyktige kostnadsestimeringer. De må forestille seg hvordan 

prosjektet vil ta form basert på tegninger og beskrivelser av prosjektet, og på dette grunnlag 

kalkulere prosjektet. Entreprenøren går ut i konkurranse med kostnadsestimatet som grunnlag. 

For at entreprenøren skal få anbudet må han ha det beste tilbudet, og dette vil som oftest være 

lavest pris. I tillegg til at entreprenøren må levere et tilbud som er lavt nok i pris, må det i 

tilbudet også kalkuleres inn et akseptabelt risiko- og fortjenestepåslag for prosjektet. [26] 

6.4.1 Kontoplaner 

For å gjøre arbeidet enklere og kunne sammenligne forhånds- og etterkalkyle på den enklest 

mulige måte, må det settes opp en kontoplan. En kontoplan benyttes for å plassere kostnader 

(kalkulerte eller reelle) i grupper (kostnadsarter) og undergrupper, slik at de lett kan relateres 

til poster i kalkylen eller til bestemte faggrupper, entrepriser eller varegrupper. [27] 

Figur 13: 

Anbudsberegning/planlegging [21] 
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Som mal for strukturering av prosjektdokumenter brukes ofte: 

- NS 3420 – Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. 

- NS 3451 – Bygningsdelstabell 

- NS 3453 – Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekter 

- Eller firmainterne kontoplaner 

NS 3420 brukes som grunnlag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelser for entreprise-

kontrakter. Foruten å være et beskrivelses- og kalkulasjonssystem inneholder standarden krav 

til materialer og utførelse. Til grunn for systemet ligger kodede delposter som ferdig utfylt 

danner postene i beskrivelsen og gir en detaljert spesifikasjon av de arbeider som skal utføres. 

[28] 

NS 3451 deler inn bygget i bygningsmessige deler og tekniske anlegg. Denne henger nøye 

sammen med følgende NS 3453. Bygningsdelstabellen er bygd opp med tre nivåer, med 

økende grad av detaljering fra 1-sifret til 3-sifret nivå. For å gjøre oversikten lettere er 

tabellen presentert både som en oversiktstabell som viser inndeling av hoveddeler på 2-sifret 

nivå, og som komplett tabell med hoveddeler og bygningsdeler på 2-sifret og 3-sifret nivå 

med kolonne for omfang, henvisning og veiledning. [29] 

NS 3453 er et hjelpemiddel i de økonomiske rutiner som eksisterer i forbindelse med et 

byggeprosjekt, for eksempel [27]: 

- Budsjettering 

- Kalkulasjon og prissetting 

- Etterkalkulasjon og datainnsamling 

- Regnskapsfunksjon  

6.4.2 Kalkyletyper 

Før det gås videre inn på kalkylemetoder presenteres det her ulike kalkyletyper som defineres 

ut fra kalkyleformålet. Disse kategoriseres som følger: 

- Forhåndskalkyler 

- Alternativskalkyler 

- Priskalkyler (anbudskalkyler) 

- Etterkalkyler 

Forhåndskalkyle: Når et bestemt arbeid kalkuleres, prøves det på forhånd å se hvilke 

kostnader man vil pådra seg ved å utføre arbeidet. Det er dette vi kaller en forhåndskalkyle. 

Forhåndskalkyler er først og fremst grunnlag for budsjettering og finansiering av prosjektet, 

og det er dette som utføres når man beregner prisen for å gi et tilbud eller anbud. Normalt har 

forhåndskalkyler stor interesse i tidlige faser, og man ønsker derfor bruk av kalkylemetoder 

som kan gi rimelig nøyaktighet uten detaljert prosjektering. [24] 

Alternativskalkyler: Alternativskalkyler benyttes for valg mellom alternative løsninger. En 

alternativskalkyle kan gjerne være en forhåndskalkyle siden den avgjørende faktoren her er at 

flere alternativer undersøkes. [24] 
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Priskalkyler (anbudskalkyler): Denne typen kalkyler benyttes gjerne i forbindelse med 

kontrahering og danner grunnlag for en kontrakt. Priskalkyler brukes gjerne ved beskrivende 

tekster og mengdespesifikasjoner, og er svært detaljerte.  De knyttes derfor til faggrupper i 

motsetning til forhåndskalkyler og alternativskalkyler som ofte er knyttet til arealer og 

elementer. [24]   

Etterkalkyler: For å finne den virkelige kostnaden må det foretas en etterkalkyle. Grunnlaget 

for etterkalkylen er regnskapsoppfølgingen i byggetiden og registrering av de faktiske 

kostnader, Slik oppfølging er svært viktig siden man ellers ikke vet om forhåndskalkylen var 

riktig, og forventet resultat er oppnådd. Etterkalkyler er nødvendige for å foreta mest mulig 

korrekte forhåndskalkyler i senere prosjekt. [24] 

6.4.3 Kalkylemetoder 

Med kalkylemetoder mener vi metodikken og hjelpemidlene i kalkylearbeidet. 

Arealprismetoden: Ved arealprismetoden benyttes erfaringstall og statistikker fra tidligere 

oppsatte bygg av samme type, karakter og kvalitet til å anslå en pris per arealenhet. Denne 

metoden kan benyttes til grove overslagskalkyler. [25] 

Elementmetoden: Denne metoden benyttes ofte i byggebransjen. Den er rask, bygger på 

erfaringer (gjerne egne), og gir ofte riktig resultat. Ulempen kan være at enhetsprisene på 

beskrevne operasjoner eller komponenter er sammensatt av flere enheter. Dette kan i noen 

tilfeller gi dårlig informasjon og kontroll med hva som er innbakt i elementene. Dersom denne 

metoden bygges på egne erfaringstall, er det viktig at man vet hvilke del elementer prisen 

inneholder. I mange tilfeller kan det være andre som gir data om enhetspriser på kjente 

konstruksjoner, dette kan være kalkulasjonshåndbøker, databaser osv. Da er det viktig at det 

samtidig fremgår hva det prisede elementet består av og hvilke mengder, hjelpemateriell og 

øvrige rammevilkår som er inkludert, slik at prisen på en lettvint måte kan reguleres etter egne 

forhold og det aktuelle prosjekt. [25] 

Detaljprismetoden: Detaljpriskalkylen er sammenfallende med anbudskalkylen, og metoden 

er derfor produksjonsrettet. Den er videre basert på pristall for material- og 

arbeidskraftforbruk med referanse til produksjonsmetoder, produksjonsutstyr, og andre 

forhold som påvirker ytelsene. Alle arbeidsoperasjoner og komponenter blir kalkulert hver for 

seg, og enhetstider og priser settes sammen til komplette komponenter. De fleste 

detaljkalkulasjoner bygges opp etter NS 3420. Detaljprismetoden gir stor nøyaktighet, men er 

også tidkrevende og gir liten helhetsoversikt. Det stilles også store krav til kalkylegrunnlaget. 

[27] 

6.4.4 Risikoanalyse 

En risikoanalyse gjennomføres for å kartlegge og utrede usikre forhold rundt prosjektet som 

planlegges. Risikoanalysen uttrykker forhold som vil kunne endre seg i fremtiden, og ha 

positiv eller negativ konsekvens for prosjektet. Hensikten med analysen er å få en 

totaloversikt over risikobildet ved en aktivitet. På bakgrunn av analysen kan man da velge å la 

være å gjøre aktiviteten, eller iverksette risikoreduserende tiltak som gjør at aktiviteten likevel 
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kan gjennomføres. Før sluttgjennomgang av kalkulasjonsprosessen utføres ofte en 

risikoanalyse, dette er blant annet med på å bestemme risiko- og fortjenestepåslaget. [30] 

I en risikoanalyse tas det ofte utgangspunkt i en spesiell utløsende hendelse, gjerne ut fra et 

hendelsestre. Deretter analyseres alternative ulykkesutviklinger ved å variere på de 

forskjellige påvirkende faktorene. [30] 

6.4.5 Trinnvis kalkulasjon 

Mens risikoanalyse brukes mot hendelsesusikkerhet brukes trinnvis kalkulasjon mot 

estimatusikkerhet. Trinnvis kalkulasjon er en systematisk metode for å få kartlagt økonomiske 

problemstillinger og spesielt usikre faktorer på tidlige trinn i prosjektet. Men dette betyr ikke 

nødvendigvis at bruken av trinnvis kalkulasjon utelukkende trenger å være av interesse i de 

innledende faser av prosjektutviklingen. Den kan altså også gjennomføres ved prising av 

anbudet.[31] 

Tradisjonelle kostnadskalkyler gjøres normalt på grunnlag av faste kostnadsanslag, også kalt 

deterministiske anslag. Trinnvismetoden derimot tar for seg statistiske metoder i 

kalkulasjonsarbeidet for å behandle usikkerheten. Dette innebærer at de enkelte postene i kalkylen 

betraktes som stokastiske variable. En stokastisk variabel favner om et større utfallsrom enn en 

deterministisk variabel og vil derfor i langt flere tilfeller dekke rett resultat. En stokastisk 

variabel er underlagt tilfeldighetenes lov, og kan betraktes ved hjelp av et trippelanslag for 

hva som er den minst tenkelige verdien, den høyest tenkelige verdien og den mest sannsynlige 

verdien.  [32] 

Forskjellen mellom tradisjonell deterministisk planlegging, og trinnvis planlegging (”Top-down”) 

kan illustreres som i figur 14. 

 

Figur 14: Forskjellen mellom tradisjonell- og trinnvismetode. [33] 

Den viktigste forskjellen som figuren her illustrerer er at usikkerheten i anslagene etter den 

tradisjonelle metoden tas inn som et sikkerhetstillegg til slutt. Trinnvismetoden (”Top-down”-

metoden) tar derimot for seg usikkerheten i estimatene gjennom hele prosessen slik at 

fremgangsmåten systematisk gjør usikkerheten mindre. Denne metoden gjør det derfor enklere å 

identifisere de postene der det er størst mulighet for å redusere risiko, og dermed har 

beslutningstakeren mulighet for å benytte seg av ytterlig detaljplanlegging og 

informasjonsinnhenting. [33] 
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Ved trinnvis kalkulasjon bygger kostnadskalkylen på estimater av kostnader for delposter i 

kalkylen. Dette kan forklares nærmere ved hjelp av figur 15. Estimatene antas 

sannsynlighetsfordelt, og for hver post angis nedre, mest sannsynlige og øvre verdi (se kurven til 

venstre). På dette grunnlaget beregnes forventningsverdi og spredning. Spredningen er et uttrykk 

for usikkerheten i estimatene. Totalsummen for prosjektet fremkommer sannsynlighetsfordelt og 

gir grunnlag for å angi forventningsverdier med ulik sannsynlighet, for eksempel 10 %, 50 % og 

90 % sannsynlighet for realisering (se den kumulative fordelingen, også kalt S-kurve, til høyre i 

figuren under). [34] 

 

Figur 15: Sannsynlighetsvurdering ved trinnvis kalkulasjon. [34] 

6.5 Prising av anbudet 

Med anbudskalkulasjon mener vi beregning av variable og faste kostnader. Summen av dette 

betegnes selvkost. 

6.5.1 Variable kostnader 

Dette er kostnader som kan knyttes direkte til et prosjekt, og den virksomhet og produksjon 

som er der. Variable kostnader kan være: 

- Materialkostnader 

- Lønn til produserende 

- Sosiale utgifter som arbeidsgiveravgift, feriepenger og lignende 

- Innkjøpte tjenester 

- Byggeplassforsikringer 

- Garantistillelse 

- Byggeledelse 

De variable kostnadene varierer i forhold til produksjonsmengden, og for en 

entreprenørbedrift vil disse kostnadene bli meget store i forhold til faste kostnader som 

beskrives under. Bedriften er derfor svært prisfølsom, og ”feil” prising kan gi store utslag i 

form av fortjeneste eller tap. De variable kostnadene beløper seg til 80-90 % av de totale 

kostnadene. [25] 
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6.5.2 Faste kostnader 

Dette er kostnader som bedriften har, uavhengig av produksjon til enhver tid, altså kostnader 

som påløper selv om bedriften ikke har noen produksjon. Faste kostnader kan være: 

- Kontorutgifter 

- Lønn for administrasjonspersonale 

- Bilkostnader 

- Verktøy, maskiner 

- Leiekostnader til lagerarealer 

- Avskrivinger på produksjonsutstyr og inventar 

For at bedriften skal være konkurransedyktig og skaffe seg oppdrag, er det viktig at faste 

kostnader holdes så lave som mulig. Disse kostnadene må nemlig dekkes inn av det bedriften 

tjener på oppdrag. Når man da forhåndskalkulerer et prosjekt må man derfor legge inn 

prosjektets andel av faste kostnader. I Skanska legges de faste kostnadene vanligvis til som et 

fast prosentpåslag. [25] 

6.5.3 Påslag 

Ved prissettingen i anbudssammenheng fastsettes risiko og fortjenste. Dette påslaget 

reflekterer bedriften sin policy og konkurransemessige situasjon. Risiko- og 

fortjenestepåslaget beregnes gjerne sammen med påslaget for de faste kostnadene. Dette 

samlede påslaget utgjør dekningsbidraget, og er illustrert i figur 16. [24] 

 

Figur 16: Variable kostnader, faste kostnader, og risiko- og fortjenestepåslag. 
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Dekningsbidragets størrelse utgjør normalt fra 10-20 % for tradisjonelle byggeoppgaver. 

Dette påslaget blir bestemt på ulike grunnlag: 

- Erfaring 

o Produksjonsoppfølging 

o Regnskapsanalyse 

o Tidligere anbudskonkurranser 

- Strategiske vurderinger 

o Prosjekt (type, størrelse, ressurser, kompetanse) 

o Konkurranse/marked 

o Aktivitetsnivå/ordrereserve 

o Markering mot marked/kunde 

o Risiko 

6.6 Anbudsinnlevering 
Anbudskalkulasjonen er ferdig etter at kalkyle av selvkost er gjort og påslag er bestemt. 

Anbudet kan nå gjøres ferdig og leveres til byggherren. Det er i midlertidig regler for hvordan 

et anbud skal presenteres og hva det skal inneholde. [25] 

Krav til anbudsinnlevering i følge NS 8400: 

- Dokumentasjon 

o Utfylt anbudsdokument med priser på postene 

o Forpliktende pristilbud i følgebrev 

- Form 

o Må leveres eller sendes i posten 

o Fax/elektronisk oversending ikke akseptert 

- Frister 

o Tilbakekalling kan skje innen fristen 

o Tilbudet gjelder i 30 dager 

- Anbud som ikke fyller kravene kan avvises, anbudet skal være 

o Datert og underskrevet 

o Forpliktende anbudsbrev 

o Fullstendig utfylt anbud 

o Kan normalt inneholde alternative løsninger 

- Anbud som ikke er levert i rett tid skal avvises 

o Anbudet skal leveres innen fristen (til innleveringsstedet i rett tid eller 

postkvittering for postlegging dagen før) 

6.7 Anbudsvurdering hos byggherren 
Noen dager etter frist for anbudsinnlevering, er det anbudsåpning i regi av byggherre. Her er 

det normalt at anbyderne kan være tilstede dersom de ønsker det. Fra anbudsåpningen føres 

det møteprotokoll der anbyderen sitt navn, anbudets totalsum og eventuell tilbudt leveringstid 

føres inn. Alle anbyderne får en kopi av denne møteprotokollen. 
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Når anbudene er åpnet er det ikke lenger tillat å gjennomføre forhandlinger mellom byggherre 

og noen av anbyderne før anbudskonkurransen er avgjort. Byggherre har i midlertidig 

anledning til å kontakte anbydere for å innhente tilleggsinformasjon, oppklare uklare punkter 

og supplere anbudet så lenge det ikke har betydning for konkurranseforholdet. 

Byggherren vil etter anbudsåpningen gå grundig gjennom alle anbudene og vurdere hvilket 

som er mest fordelaktig. Det er også anledning for at byggherren kan forkaste samtlige anbud. 

Dette kan for eksempel skje hvis prisen er mye høyere enn byggherren har budsjettert med. 

Det kan også være tilfeller der ingen av anbyderne anses å være i stand til å gjennomføre 

prosjektet tilfredsstillende med tanke på kompetanse, kapasitet og økonomisk grunnlag. 

Hvilke kriterier som vektlegges vil variere fra byggherre til byggherre, og også med hvilken 

type prosjekt det er. Vanlige kriterier for vurdering av anbud kan være: 

- Pris 

- Kvalitet (teknisk standard) 

- Teknisk løsning – funksjonalitet 

- Leveringstidspunkt 

- Tilleggsytelser – service 

- Kompetanse (faglig, teknisk og organisasjonsmessig) 

- Soliditet – økonomi 

- Sikkerhet 

- Referanse fra tidligere prosjekter 

Når anbud er valgt får anbyderen melding om dette innen vedståelsesfristen. Alle andre anbud 

opphører da å være bindende, og byggherren skal snarest orientere de andre anbyderne om 

hvilket anbud som ble valgt. Dersom byggherren forkaster alle anbudene skal det også gis 

melding om dette.  

Anbudsvurderingen og utvelgelsen avslutter byggherren normalt med kontraktinngåelse med 

en av anbyderne. [25] 

6.8 Produksjonsoppfølging og etterkalkyle 
Etter grundig oppfølging av byggeprosessen, og øvrige kostnadsforløp i prosjektet, kan den 

riktige etterkalkylen settes opp. Etterkalkyle er svært viktig for å kontrollere 

forhåndskalkylen, og som grunnlag for nye kalkyler. For å ha nytte av etterkalkylen, må den 

bygges opp etter den samme modellen som forhåndskalkylen. Dette oppnås ved å benytte 

samme kontoplan. På denne måten kan en se om man har oppnådd forventet resultat. Det er 

viktig å sørge for tilstrekkelige opplysninger om kostnadene i prosjektet for å ha grunnlag for 

en god etterkalkyle. De forskjellige kostnadsartene må registreres på en mest hensiktsmessig 

måte. For å få en kontinuerlig oppfølging av prosjektets økonomi, må det føres kontinuerlig 

prosjektregnskap.  

I prosjektregnskapet registreres kostnader og inntekter. Inntekter er stort sett utgående 

fakturaer til byggherren, basert på inngåtte kontrakter. Det er viktig at det i prosjektregnskapet 

her skilles mellom: 
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- Fakturaer på kontraktfestet leveranse 

- Fakturaer for tilleggsarbeid 

- Fakturaer for endringsarbeid 

- Fakturaer for fremmedarbeid (arbeid for andre enn byggherren) 

- Prisstigningsfakturaer 

Ut i fra denne oppdeling kan man se om de forskjellige inntektene dekker de kalkulerte 

kostnadene for det samme arbeidet. Man kan for eksempel se om man tjener tilstrekkelig eller 

eventuelt taper på tilleggsarbeidene og endringsarbeidene, og man kan se hva prisstigningen 

dekker inn av økte kostnader på materialer og lønninger. 

Lønn til egne ansatte er det oversikt over gjennom lønningssystemet. Alle ansatte må føre 

timeskjemaer eller akkordlister som registreres fortløpende hvor mange timeverk hver enkelt 

arbeider har på prosjektet. Timeskjemaene og akkordlistene bør være på forskjellige nivåer. 

Det er for eksempel også nyttig å vite medgåtte timer på både enkeltdeler som forskaling av 

yttervegger og timer på en hel etasje. Disse må leveres inn regelmessig og kontrolleres. På 

denne måten får man inn oversikt over timeverk og lønnskostnader i prosjektet. Man får også 

inn verdifull informasjon om hvor mange timeverk som brukes på de forskjellige 

operasjonene. Denne informasjonen dras nytte av når neste prosjekt skal kalkuleres, vurdere 

behov for mannskap, og utarbeide fremdriftsplaner. Det er derfor viktig at timeskjemaene er 

hensiktsmessige og tilpasset kalkulasjonssystemet. [25] 

6.8.1 Videre bruk av erfaringstall 

Når etterkalkylen sluttføres for prosjektet, kan man justere tidsenheter og materialfaktorer på 

kalkulerte elementer. Er man fornøyd med resultatet av etterkalkylen i et prosjekt, kan de 

samme selvkostprisene velges til neste prosjekt. Dette kan være riktig, men om etterkalkylen 

viser store avvik på antatt timeforbruk eller antatt materialforbruk, vil kalkylegrunnlaget også 

være feil. Ved slike tilfeller bør avvikene reguleres slik at de antatte kostnadene stemmer best 

mulig med de reelle. Dette er den eneste måten man kan ha kontroll på elementene i kalkylen, 

slik at det beregnes riktig andel lønn, materialforbruk, faste kostnader osv. [25] 
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7 Praksisen i Skanska rundt anbudsprosessen og kalkulasjon 
Det har blitt gjennomført tre samtalepregede intervju, hvor temaet har vært hvordan 

anbudsprosessen og kalkulasjon praktiseres i Skanska. Personene som har blitt intervjuet er 

Vidar Berge (HK
3
 Oslo), Stein Næsbakken (DK 

4
Stavanger) og Arne Wist (DK Trondheim). 

På forhånd ble det utarbeidet en grov intervjuguide, som var utgangspunkt for samtalene. 

Denne intervjuguiden er lagt ved som vedlegg B. 

7.1 Byggherrens anbudsplanlegging 
Hvis vi tar utgangspunkt i forhandlede totalentrepriser så er grunnlaget som byggherre 

kommer med ved en forespørsel veldig varierende og forskjellige. Det kan være alt fra at 

byggherren møter opp med bare noen tanker og beskrivelser til et grunnlag som er nokså 

grundig kalkulert og spesifisert. I tradisjonelle totalentrepriser gjerne med erfarne byggherrer 

så har byggherren vært i kontakt med arkitekt og utredet prinsipptegninger og spesifisert 

hvordan de vil bygget skal være, men uten masseberegninger og dimensjonering. Når 

grunnlaget er lite utredet er det vanlig å sette seg ned med kunden, stille spørsmål og la 

byggherren fortelle hva han er ute etter. Flergangsbyggherrer er de kundene Skanska satser 

mest på. Disse byggherrene kan ofte drive med en annen virksomhet, og er ofte ikke så sterke 

på bygg. Det gjelder da å sette seg ned med denne kunden å være åpne og ærlige. Byggherren 

gjør valgene, men entreprenøren gir tips og bruker sin kompetanse for å rettlede kunden.  

Ved konkurranse får man ofte anbud gjennom ulike prekvalifiseringsorganer. Private 

byggherrer bruker ofte anbudskonkurranse med forhandlinger, mens statlige foretak ofte 

bruker vanlig anbudskonkurranse med åpning.   

7.2 Utvelgelse av anbud og tilbud 
Skanska har egne maler for anbudsvurdering før eventuell anbudsoppstart. Her gås det 

gjennom en momentliste som vurderes punktvis, det vurderes på: 

- Ressurstilgang 

- Byggherre 

o For eksempel om det er en viktig/mulig flergangsbyggherre 

- Anbud/tilbud 

o For eksempel om arbeidstypen passer Skanska 

- Økonomi 

- Om det ventes andre anbud som passer bedre 

- Konkurranse 

o Fordeler og ulemper i forhold til konkurrenter vurderes her 

- Konklusjon 

Heat Map er en matrise som Skanska bruker for regional beslutning om å gi tilbud. Punktene 

som er nevnt over er nå modernisert og lagt inn i Heat Map. I matrisen krysses det av for de 

tilfellene som passer. Selve matrisen er fargelagt noe som forteller om rapporteringsgrensene 

oppad i systemet til Skanska. Fargen i matrisen for den gitte situasjonen ved de enkelte 

                                                 
3
 HK: Hovedkontor  

4
 DK: Distriktskontor 
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punktene forteller om det her må rapporteres til for eksempel juridisk avdeling, finans 

avdeling eller kanskje helt til ledelsen i Sverige. 

7.3 Kalkulasjonsprosessen 
Praksisen i Skanska kan grovt deles opp i følgende punkter: 

1. Heat Map 

2. Varsel om ORA
5
 

3. ORA gjennomgang 

4. Behandling av ORA 

5. Sende ut forespørsler til underentreprenør 

6. Evaluering av underentreprenør sine tilbud 

7. Beskrivelsesgjennomgang med kunde 

8. Gjennomgang av kalkyle 

9. SelRisk
6
 

10. Sluttgjennomgang 

11. Gjennomgang av tilbud med kunde 

7.3.1 Organisering 

Det er alltid en som skal være kalkulasjonsansvarlig for prosjektet, han/hun skal ha den hele 

og fulle oversikt, og kjenne til hvordan bygget skal settes opp og hvilke krav det stilles til alle 

fagene.  Dette er ofte litt forskjellig ut fra størrelse på prosjektet, men det er egne avdelinger 

på for eksempel tømmer og betong, disse avdelingene regner selv på sine egne arbeider. 

Andre fag må gjerne hente inn underentreprenører, da er det noen som får ansvar for disse 

ulike fagene, samler inn priser fra ulike underentreprenører, sammenligner og vurderer. Det 

arbeides i perioder hver for seg, men underveis er det teammøter for å sjekke om man er i rute 

og ikke overser ulike arbeider. 

Selve strukturen av kalkylen lages manuelt i SelPro, som er det programmet som per i dag 

brukes i Skanska. I SelPro er det vanlig og dele opp kalkylen etter fag hvor det videre deles 

opp i fire kodefelt etter detaljnivå. Deles kalkylen opp etter fagkapittel brukes ofte NS 3453-

vedlegg A, ellers brukes ofte NS 3451-Bygningsdelstabellen. Det er ingen fast mal for dette. 

7.3.2 Bruk av teknologi 

Calcus brukes nå ofte i Skanska til en kostnadsvurdering i tidligfase. Siden dette er nytt i 

Skanska begrenser stort sett bruken seg til at det kjøres en runde med Calcus for 

kostnadsvurdering i tidligfasen, for så at kalkulatørene kjører sitt eget løp etterpå i 

kalkulasjonsprosessen uavhengig av Calcus. Men når prisene spisses og en byggherre gjerne 

har fått estimater ut i fra Calcus på at bygget for eksempel koster 13000 per m
2
, da må man 

splitte opp arealprisen og dele den opp i elementer og fag, for så å kvalitetssikre at man 

faktisk kan sette opp bygget innenfor de prisene som er spesifisert. Dette er en måte som 

kalkulatørene har begynt å føle litt mer på. Både i Oslo og Stavanger brukes Calcus i 

                                                 
5
 ORA: Operational Risk Analyses, altså en risikovurdering av prosjektet. 

6
 SelRisk: risikoanalyse like før sluttgjennomgang av kalkulasjonsprosessen, for å få kartlagt økonomiske 

problemstillinger og spesielt usikre faktorer. En systematisk metode som har store likhetstrekk med trinnvis 

kalkulasjon. 



Masteroppgave, NTNU, vår 2009       Livar Jaarvik 

 

35 

 

tidligfasen for bygg. I Trondheim har Calcus blitt brukt noen få ganger, men ytterst sjelden. 

Dette begrunner de med at de føler seg tryggere på at erfaringsbanken de har fra tidligere 

standardkalkyler og standardbeskrivelser vil gi et riktigere prisbilde enn ved bruk av Calcus. 

Regionen for Midt-Norge bruker heller ikke SelRisk i noen særlig grad. 

SelPro er det programmet som per i dag brukes i Skanska for kalkulasjon. 

Produksjonskalkylen skal videre inn i SKARP, som er produksjonsoppfølgingssystemet til 

Skanska. SelPro er et selvutviklet program i Skanska som det ikke har blitt brukt resurser på å 

videreutvikle de siste årene, programmet er derfor utdatert.  

7.3.3 Risikovurdering 

Ved prosjekter større enn 50 millioner kroner er det besluttet at det skal gjennomføres en 

ORA (Operational Risk Analyses), altså en risikovurdering av prosjektet. Her deltar sentrale 

personer i prosjektet. I denne risikovurderingen skal det gjennomføres vurderinger både 

teknisk, juridisk, finansielt, og med tanke på omverdenen og berørte parter. Det lages 

sammendrag av denne risikovurderingen og den sendes videre inn til ledergruppen for 

kommentarer og godkjenning. Denne vurderingen må tas tidlig i kalkulasjonsfasen. I en slik 

vurdering identifiserer man ikke bare risikoer og hvordan man har tenkt å redusere dem, det er 

også viktig å se hvor det er muligheter i prosjektet.  

Før sluttgjennomgangen har man en gjennomgang kalt SelRisk for å få kartlagt økonomiske 

problemstillinger og spesielt usikre faktorer.  Dette er en systematisk metode som kan trekke 

likhetstrekk med trinnvis kalkulasjon. 

7.3.4 Kontrahering av underentreprenør 

Kontraheringen foregår vanligvis på den måten i en totalentreprise at entreprenøren først 

arbeider for å få kontrakt med byggherren. Underentreprenører kontraheres ofte etter 

kontrakten med byggherre er inngått. Det hender at noen eksklusive underentreprenører er 

med i anbudsfasen. Da er også disse med i tilbudet til byggherren, men det er bare i spesielle 

tilfeller. Kalkulatørene kjenner prisene stort sett så bra at de kan sette en pris og kontrahere 

med byggherre for så etterpå å gå ut å kontrahere underentreprenør. Enkelte fag blir 

kontrahert sent og utføres sent i byggeprosessen, dette er ofte fag med lav risiko. Andre fag 

som grunnarbeider blir kontrahert tidlig, både fordi dette skal gjøres tidlig og usikkerheten 

rundt dette faget er større. 

7.3.5 Prising 

Når kalkylen er gjort i SelPro så har man oversikt over hvor mye timeverk som er lagt inn 

både for hver enkelt bygningsdel, fag og totalt, og tilsvarende på materialer. Under 

kalkuleringen jobber man ut ifra en grov fremdriftsplan, som forteller hvor lang tid man har til 

rådighet. Men det er etter kalkylen den gjeldende fremdriftsplanen settes opp ut ifra timeverk i 

de forskjellige fagene. 

Faste kostnader ligger inne som et fast prosentpåslag av det som regnes som selvkosten. 

Risiko- og fortjenestepåslag er en vurderingssak som blir gjort i slutten av anbudsregningen. 

Istedenfor å sette inn for eksempel 2 % uforutsett på alle poster, så kan risikopåslaget vektes 

forskjellig på de ulike fagene ut i fra analysen i SelRisk. 
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7.3.6 Anbudsinnlevering  

Ved anbudsinnlevering legges det blant annet ved tilbudsbrev, kalkyler, anbudsliste, 

sertifikater, CV-er, beskrivelse, fremdriftsplan og betalingsplan. Hele kalkylen tas ikke med, 

man strekker seg ned til fagkapittel. Ved forhandlinger er det mer åpent og da kan det hende 

at hele kalkylen tas med.  

7.4 Prosjektoppfølging og erfaringstall 
Vanligvis foregår prosjektoppfølgingen slik at kalkulatørene er ute og følger opp arbeidet ute 

på byggeplass, mens selve regnskapet tar funksjonærene ute på prosjektet seg av. 

Det finnes ikke et eget system for å lagre erfaringstall i Skanska. Etter at jobben er utført 

sjekkes standardkalkylene opp mot regnskapet og justeres deretter. Når oppsettet for kalkylen 

alltid er lik, så danner man seg ut fra dette en god erfaringsbank. Samtidig er det viktig at de 

som driver prosjektoppfølging ute på prosjektet melder tilbake til kalkulatørene om hvordan 

deres kalkyler er i forhold til regnskap.  

7.5 Sluttvurderinger – hvor ligger det muligheter? 
Generelt kan prosessene rundt anbud og kalkulasjon være veldig mangfoldig. Grunnlaget for 

forespørslene og forespørslene i seg selv er ofte svært forskjellige, så det er vanskelig å sette 

opp punktvis hvordan dette gjøres. Man må i hvert tilfelle tilpasse seg hvordan forespørselen 

er, dette kan som sagt være alt fra at byggherre kommer med noen tanker og beskrivelser hvor 

man står fritt til både å bruke arkitekt og konsulenter, til en grundig gjennomtenkt beskrivelse 

der man er nødt til å bruke byggherrens arkitekt og kanskje også konsulenter. 

For å optimalisere denne prosessen og for å benytte gode løsninger ligger den største 

utfordringen ved konseptvalg i de tidlige fasene. Arbeidet her er tidkrevende og det tar lang 

tid å evaluere ulike konseptalternativer. Det er viktig i prosjektutviklingsfasen å velge de 

riktige konseptene, men ofte er det begrenset med tid eller tiden blir ikke godt nok utnyttet, 

slik at man ikke får evaluert nok konsepter. Når de tidlige fasene ikke blir godt nok utnyttet 

kan dette blant annet føre til usikkerhet rundt beslutninger før sluttgjennomgang av kalkylen 

når handlefriheten og påvirkningsmulighetene er mindre. I figur 17 ser man hvordan 

utviklingen i handlefrihet er i løpet av byggeprosessen, og hvorfor det da er så viktig å utnytte 

de tidlige fasene. 

 

Figur 17: Tilgjengelig handlefrihet i byggeprosessen. [35] 



Masteroppgave, NTNU, vår 2009       Livar Jaarvik 

 

37 

 

I følge ”Slik gjør vi det” som er en beskrivelse av arbeidsprosessene i Skanska, så står det at 

kalkulasjon skal komme inn under tilbudsfasen. For å få utnyttet de tidlige fasene bedre er det 

viktig at kalkulasjon kommer inn mye tidligere i prosessen og er med på å påvirke 

konseptvalgene. Slik det foregår i praksis så har kalkulasjonssjefene for region Rogaland og 

Midt-Norge fortalt at de er med helt fra starten av i ide/programfasen. Ukentlig har de ulike 

kontorene møter hvor de tar for seg hvilke henvendelser som er kommet inn av tilbud, helt fra 

idefase til det som er konkret. Dette er viktig for bedre å utnytte utviklingsfasen og for best 

mulig konseptvalg.  

 

Figur 18: "Slik gjør vi det", kalkulasjon bør komme inn tidligere i prosessen. [7] 

Det er liten tvil om at det ligger store muligheter i det å ta i bruk ny teknologi. Programvarene 

som brukes i skrivende stund som for eksempel SelPro er utgått på dato. Det bør nå tenkes 

nytt i Skanska også rundt kalkulasjon. Det bør satses på nye kalkulasjonsverktøy som er BIM-

kompatible. Kalkulasjon ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering kalles på fagspråket 

BIM-kalkulasjon. 
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8 BIM-kalkulasjon 
Det første steget for kalkulasjon er mengdeberegning. Gjennom bruken av BIM søker 

entreprenørene nye veier for å få nøyaktige mengdeuttak og analyser som vil effektivisere 

kalkulasjonsprosessen og redusere administrative kostnader. BIM-teknologi genererer ikke 

automatiske ferdige kostnadskalkyler, men BIM tilbyr betydelige fordeler i forhold til 

tradisjonelle tegningsbaserte systemer ved å minimalisere mengdeberegningene som må tas 

manuelt. Mer nøyaktige mengder på materiell resulterer i mer nøyaktige kalkyler. [36] 

 

Figur 19: Tradisjonelt mengdeuttak vs. BIM-basert mengdeuttak [37] 

Basisen i BIM er produksjonen av en 3D-modell, og både rådgivere og entreprenører har de 

senere årene sett verdiene i visualisering av bygget og å ta i bruk kollisjonskontroll. Bruken 

har ofte bare begrenset seg til dette. Å ta i bruk BIM til kalkulasjon har vist seg å by på større 

utfordringer på grunn av skille i rollene mellom arkitekter og entreprenører som gjør det 

vanskelig for prosjektmedlemmer å dele felles data. Som et resultat av dette må av og til 

entreprenører lage deres egne modeller fra bunnen av for bruk i kalkulasjon. [38] 

Den BIM-baserte prosessen for mengdeuttak er på mange måter annerledes fra den 

tradisjonelle dokumentbaserte prosessen. Men som i den dokumentbaserte 

kalkulasjonsprosessen, er kvaliteten på mengdene som er kalkulert alltid avhengige av 

kvaliteten på informasjonen og ferdighetene på kalkulatøren. [39]  

I løpet av prosjekteringsfasen kalkuleres det frem mange forskjellige typer kalkyler, se figur 

20 på neste side. Dette strekker ser fra tilnærmede konseptkalkyler til mer presise verdier etter 

at prosjekteringsfasen er gjennomført. Det er helt klart uønsket å vente til slutten av 

prosjekteringsfasen med å utvikle en kalkyle. Hvis prosjektet er over budsjett etter 

prosjektering er ferdig, er det bare to muligheter: kansellere prosjektet eller foreta 

verdianalyser for å kutte kostnader og endre kvalitet [8]. Ettersom prosjekteringen 

fremskrider hjelper midlertidige kalkyler å identifisere problemer tidlig slik at andre 

alternativer kan vurderes.  
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Figur 20: Bygge- og kalkulasjonsprosessen. [37] 

I løpet av konseptfasen, er de eneste mengdene som er tilgjengelige for kalkulering dem som 

er assosiert med areal og volum, som for eksempel rom, omkrets og lengder. Disse mengdene 

kan være dekkende for hva man kaller en parametrisk kostnadskalkulering, som er kalkulert 

basert på større bygningsparametre. Parametrene som brukes kommer an på type bygning, for 

eksempel antall parkeringsplasser og etasjer for et parkeringsanlegg, antall og areal på hver 

type rom, antall etasjer, kvalitetsnivå på materialer for et forretningsbygg, beliggenhet av 

bygning, etc. Flere av disse mengdene er vanligvis tilgjengelige i en konseptfase. Det er 

derfor viktig og stort potensial i å ta i bruk BIM-verktøy i tidlige faser som vil tillate effektiv 

mengdeutvinning og tilnærmede kostnadsestimat. [8] 

Gjennom tradisjonell prosjektutvikling så har det vært vanskelig å definere presise 

kalkuleringer under konseptutviklingsfasen. Konseptkalkyler eller ”top-down”-kalkyler er de 

første kostnadsanslagene man får i et prosjekt, som man videre kan styre beslutninger ut i fra. 

I konseptfasen arbeider man her etter ”Top-down”-metoden, hvor man tar for seg usikkerheten i 

estimatene videre i prosessen slik at fremgangsmåten systematisk gjør usikkerheten mindre. 

Denne metoden gjør det derfor enklere å identifisere de postene der det er størst mulighet for å 

redusere risiko, og dermed har beslutningstakeren mulighet for å benytte seg av ytterlig 

detaljplanlegging og informasjonsinnhenting. Kalkyler utarbeidet i konseptfasen er generelt basert 

på erfaringstall fra tidligere prosjekter. Siden de eneste mengdene som er tilgjengelige for 

kalkulering er dem som er assosiert med volum og areal basert på konsepter, unngår man derfor 

det detaljerte mengdeuttaket som ved senere i prosessen. [37] 

 Detaljerte kalkyler er de tradisjonelle kostnadskalkylene, også kjent som anbudskalkyler eller 

”bottom-up”-kalkyler. Disse kalkylene vil med bruk av BIM baseres på mengdeuttaket fra 

bygningsmodellen. 

Det er viktig å merke seg at selv om BIM vil gi tilfredsstillende målinger av mengdeuttak, så 

er det ikke en erstatning for kalkulasjon. Kalkulatører yter en kritisk rolle i bygningsprosessen 

langt videre enn å ta ut mengder og mål. Kalkulasjonsprosessen omfatter å evaluere forhold i 

prosjektet som har innvirkning på kostnadene, slik som unike tekniske detaljer, uvanlige 

konstruksjoner og steder med vanskelig adgang. Automatisk identifikasjon av slike forhold er 

ennå ikke mulig ved bruk av BIM-verktøy. [8] 
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Som en ny teknologi, vil BIM-assistert kalkulasjon ikke ta jobben ifra kalkulatører, det vil 

isteden frigjøre dem til å ha fokus på mer verdifullt arbeid enn kalkulering, som vil gi økt 

verdi for hele prosjektet [37]. Kalkulatører bør vurdere å bruke BIM-teknologi til å forenkle 

den omstendelige oppgaven det er utføre mengdeuttak og til raskere å visualisere, identifisere 

og evaluere spesielle forhold. Det er disse forhold som kalkulatørene må bruke mer tid på for 

å justere priser opp og ned i forhold til risiko. Dette kan ikke automatiseres, det er her 

kalkulatørens erfaring og kunnskap må brukes. En detaljert bygningsmodell reduserer også 

usikkerhetsrisikoen for kalkulatørene med tanke på nøyaktigheten av mengder på materiell. 

Dette kan redusere pris på anbud betydelige.   

8.1 BIM-basert mengdeuttak 
Den BIM-baserte prosessen for mengdeuttak er på mange måter annerledes fra den 

tradisjonelle dokumentbaserte prosessen. Men som i den tradisjonelle kalkulasjonsprosessen 

er også kvaliteten på mengdeuttaket som gjøres avhengig av kvaliteten på informasjonen og 

ferdighetene til kalkulatøren. 

På bakgrunn av effektiviteten, gir BIM muligheten til å ta ut mengdeuttak langt oftere, som 

videre gir mulighet til å evaluere flere ulike alternativ. Avgjørelsen i et prosjekt om når og 

hvor ofte mengdeuttak skal gjennomføres og hvor mange alternativ som skal evalueres er 

selvfølgelig avhengig av behovene i hvert prosjekt.   

 

Figur 21: Mengdeuttak sett i forhold til andre prosesser. [39] 

Informasjonen fra prosjekteringen (design) er dokumentasjonen fra de prosjekterte 

løsningene. Fra mengdeuttakets ståsted inkluderer dette BIM, bygningsbeskrivelser, BIM-

beskrivelser og annet materiell relevant for mengdeuttak. 

- Kvalitetskontroll (Quality control) sjekker at det er mulig å produsere pålitelige 

informasjon om mengder fra BIMen. 

- I mengdeuttaket (Quantity take-off) produseres mengdene innenfor et visst omfang og 

nøyaktighet, basert på prosjektmaterialet mottatt fra de prosjekterende. 

- Basert på informasjon om mengder, starter prosessen for kostnadskalkulasjon (cost 

estimating). Denne prosessen lager kostnadsanslag som kan brukes til å ta beslutninger 

og som feedback til de prosjekterende.  

[39] 

8.1.1 Metoder for mengdeuttak 

Det er mulig å gjennomføre mengdeuttak på mange forskjellige detaljnivåer ved å benytte 

ulike metoder for mengdeuttak. Den best tilgjengelige metoden kommer alltid an på 

detaljnivået i BIMen. Det er også mulig å bruke mange forskjellige metoder i den samme 
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BIMen. Man kan for eksempel kombinere et arealbasert uttak med et bygningselementbasert 

uttak for fasade. Det må bruke hensiktsmessige metoder for mengdeuttak alt etter hvilken fase 

man befinner seg i prosjektet. Nedenfor presenteres en liste over tilgjengelige metoder for 

mengdeuttak sortert etter detaljeringsnivå: 

- Nøkkeltall 

Informasjon om størrelsen på bygget, for eksempel totalvolum og arealet på fasade, 

kan trekkes ut fra BIMen. Basert på denne type informasjon så kan nøkkeltall som 

ulike volumer og arealer kalkuleres. Ved å bruke nøkkeltall er det mulig evaluere 

nyttevirksomheten på utkastet på et grovt nivå. [39] 

- Rombasert mengdeuttak 

Områdene med planlagte rom, som for eksempel kontorer og korridorer, trekkes ut fra 

BIMen og summeres etter romtype. De kalkulerte arealene kan godkjennes mot 

romprogrammet og en kostnadskalkyle kan lages basert på enhetskostnader (kr/m2) på 

de ulike romtypene. [39] 

- Mengdeuttak basert på bygningselementer 

Mengdene av bygningselementer trekkes her ut fra BIMen basert på 

bygningselementobjekter. For eksempel så kan lengden av en bjelke trekkes ut fra 

lengden til bjelkeobjektet. Mengdeuttaket kan brukes til en tradisjonell 

mengdebeskrivelse, til å fastsette mengdeendringer ved ulike prosjekterings-

alternativer og til å lage kostnadskalkyler. En innledende BIM basert på 

bygningselementer er minimumskrav for å bruke denne metoden. I en innledende 

BIM, basert på bygningselement, tar kalkulatøren antagelser om den eksakte type av 

bygningselementer, mens det i en mer utviklet BIM basert på bygningselement tas 

mindre antagelser fordi den inneholder mer presis informasjon. [39]  

- Utvidet mengdeuttak basert på bygningselementer 

I tillegg til at man her for eksempel får lengden av en betongbjelke er det også mulig å 

trekke ut volumet av bjelken fra BIMen. Dette betyr at mengden av betong i bjelken 

ikke trenger å bli beregnet på den tradisjonelle måten. Objektene i BIMen er fortsatt 

bygningselementer, med det menes at for eksempel en vegg er modellert som et objekt 

og det deles ikke opp i forskjellige objekter for hvert lag i veggen. [39] 

- Mengdeuttak basert på elementer 

Mengder av elementer trekkes ut fra BIMen basert på objektene i BIMen. For 

eksempel mengden av armeringsjern (kg) kan utledes fra volumet (m
3
) fra en 

betongbjelke eller trekkes direkte ut fra armeringsjernobjekter i BIMen. Mengdeuttak 

basert på elementer er typisk brukt mest i de senere fasene i et prosjekt, gjerne ofte fra 

en struktur-BIM. [39] 

- Mengdeuttak ut fra plassering 

Alle metoder basert på bygningselementer eller enkle elementer kan brukes for 

mengdeuttak basert på plassering. Plasseringer som brukes kan ofte omfatte 

delprosjekt, seksjon, etasje og romtype. Mengdeuttak basert på plassering er mye 

brukt til innkjøp og produksjonsinformasjon for fremdriftsplanlegging. [39]  
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8.1.2 Hvordan bruke informasjonen i en BIM til mengdeuttak? 

Det er tre hovednivåer for å bruke en BIM til mengdeuttak: [39] 

- Mengder på objekt: 

Objektene i BIMen blir her rapportert med de egenskaper tilføyet av de 

prosjekterende, for eksempel kan de her grupperes etter type. 

- Mengder på objektene i en kalkyle:  

Basert på informasjonen i en BIM, tas mengdene ut for de objektene som kalkylen 

inneholder. Flere typer objekttyper fra BIMen kan her kombineres i et kalkyleobjekt, 

eller en objekttype kan gi mengder til flere kalkyleobjekt. 

- Mengder til produksjon: 

Her har kalkyleobjektene i tillegg en produksjonsoppskrift som videre kalkulerer 

mengdene av ekstra artikler eller ressurser. Denne type mengdeuttak produserer 

mengder på et ressursnivå som gjør det mulig å fremstille og analysere forandringer på 

ressursnivå i arbeidstimer, materialpriser og lignende i et prosjekt.  

Videre er det listet opp hovedalternativene for hvordan programvare kan ta mengdeuttak fra 

en BIM. Alle alternativene som her nevnes kan kombineres med de tre hovednivåene nevnt 

ovenfor. [39] 

- Automatisert mengdeuttak: 

Objektene i BIMen blir her identifisert, og den informasjonen som trengs kan tas ut fra 

objektene. Dette alternativet gir den optimale bruken av BIM. Mengder kan tas ut 

effektivt og pålitelig, i tillegg kan mengdene visualiseres. 

- Utledet mengdeuttak: 

BIMen inneholder her ikke direkte den mengdeinformasjonen som trengs for 

mengdeuttak, men denne informasjonen kan hentes ut fra BIMen. For eksempel kan 

lengden av en fundamenteringsbjelke tas ut rimelig nøyaktig ved å bruke lengden av 

de lastbærende veggene i den nederste etasjen. Her er det kun mulig å visualisere 

objektene fra BIMen fra der mengdene ble tatt ut. 

- Tilføye informasjon til BIMen: 

Hvis BIMen ikke inneholder direkte den informasjonen som trengs for mengdeuttak, 

så har kalkulatøren muligheten til å modellere denne informasjonen basert på objekter 

som allerede finnes i BIMen. For eksempel så kan takrennen modelleres fra den ene 

kanten av taket til den andre. Mengder kan her tas ut effektivt og det er mulig å 

visualisere mengdene ved å bruke BIMen. Kalkulatøren modifiserer her BIMen, og 

den samme forandringen må gjøres på nytt eller kopieres hver gang de prosjekterende 

lager en ny versjon av BIMen. 

- Mengdeuttak direkte fra modellen: 

Hvis programvaren for mengdeuttak ikke kan bruke BIMen direkte, kan man gå inn i 

BIMen og ta mengdene ut manuelt fra objektene i BIMen. Denne metoden er lik 

kvantifisering fra papirformat. Mengdeuttak på denne måten tar lang tid, er upålitelige 

og man kan heller ikke visualisere mengdene.  
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8.1.3 Anvendelsesområde for BIM-basert mengdeuttak 

Anvendelsesområde for BIM-basert mengdeuttak kan deles opp i to deler: [39] 

- Hele prosjektet er modellert etter samme detaljeringsgrad: 

Når hele bygningen er modellert etter samme detaljnivå så er situasjonen enkel og man 

kan ta mengdeuttak av hele bygningen ved bruk av den samme metoden. 

- Deler av prosjektet er modellert i en høyere detaljeringsgrad: 

Av og til kan det være fornuftig å modellere deler av bygningen mer detaljert enn 

andre deler, eller å teste foreslåtte forandringer først i bare en del av bygningen. I en 

slik situasjon kan man kun ta mengdeuttak fra den delen som er modellert, for så å 

bruke faktorer for å kalkulere de totale mengdene i bygget. For eksempel i en bygning 

med fem like etasjer kan det være at skillevegger bare er modellert i den første etasjen, 

da kan man gange med faktoren 5 for å få kalkulert de totale mengdene av 

skillevegger. Hvis en slik fremgangsmåte brukes er det viktig å dokumentere dette i 

BIM-beskrivelsen, ellers vet ikke kalkulatøren hvordan han skal bruke BIMen korrekt. 

8.1.4 Krav for mengdeuttak ved bruk av BIM 

For mengdeuttak er det viktig at alle bygningselementer blir modellert som avtalt, at det er 

mulig å identifisere alle objektene i en modell og at modelleringsmåten dokumenteres. Det 

kan være problematisk når de samme objektene er modellert annerledes i forskjellige deler av 

bygningen. Allikevel kan en BIM inneholde deler som er modellert på et annet detaljnivå, og 

da er det viktig å dokumentere dette i BIM-beskrivelsen slik at kalkulatøren tar dette i 

betraktning under mengdeuttaket. 

I mengdeuttak brukes typisk følgende mengdeinformasjon: [39] 

- Antall 

- Lengdemål 

o Lengde 

o Omkrets 

o Høyde 

- Arealmål 

o Nettoareal 

o Bruttoareal 

o Mange objekter har også spesielle arealer, for eksempel kan en vegg ha ulikt 

areal på forskjellige sider. 

- Volummål 

o Nettovolum 

o Bruttovolum 

- Vekt 

Filutvekslingsformatet og programvaren som brukes i et prosjekt har stor innvirkning på den 

mengdeinformasjonen som er tilgjengelig og reliabiliteten til denne informasjonen. I tillegg 

vil selvfølgelig nivået på detaljeringsgraden på BIMen også bestemme detaljeringsgraden på 

mengdeuttaket.   
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9 ISY Calcus 
Skanska har i enkelte regioner tatt i bruk ISY Calcus i tidligfase og prosjektutviklings-

prosessen. ISY Calcus leveres av Norconsult Informasjonssystemer (NOIS), de leverer 

helhetlige IKT-løsninger for prosjektering, bygging og forvaltning av infrastruktur og 

eiendom. Norconsult Informasjonssystemer har for sine løsninger over 2500 kunder og over 

10.000 brukere i Norge. [40] 

Norconsult Informasjonssystemer leverer også G-prog programmer. G-prog er et integrert 

prosjektstyringssystem som sikrer standardiserte beskrivelser, likebehandling av entreprenører 

og rasjonell prising av prosjekter. Sammenlikning av pristilbud blir også svært forenklet. ISY 

G-prog er anses av mange som bransjestandard for prosjektering innen bygg og anlegg. G-

prog programmene dekker områdene tidligfasekalkyle ved ISY Calcus, byggebeskrivelse ved 

ISY G-prog beskrivelse, og en rekke programmer for statikkberegning og dimensjonering av 

stål-, tre- og betongkonstruksjoner. [40] 

Skal i dette kapittelet gå videre å se på bruksområdene til ISY Calcus.  

9.1 Introduksjon av programmet 
ISY Calcus er et program som har satt en ny standard for tidligfasevurderinger, analyser og 

kostnadsstyrt prosjektutvikling. Det er spesiallaget for kalkyle under de tidlige fasene av 

prosjektet: ide > skisse > forprosjekt > detaljprosjekt. Programmet er basert på 1.500 ferdige 

elementer (sammensatte konstruksjoner) som enkelt kan varieres. I tillegg finnes 43 

skalerbare modellprosjekter og tusenvis av enhetspriser med materialkostnad og enhetstider. 

NOIS utvikler kontinuerlig nye maler, og nye oppdaterte element- og prisregister. [40] 

Konseptet med G-Prog Calcus som kalkyleverktøy er at programmet skal: [41] 

- Være et effektivt redskap for hurtig utarbeidelse av tidligfase vurderinger av 

kostnader. 

- Være første ledd i kjeden av G-Prog programmer for å håndtere prosjekter fra ide til 

gjennomføring. 

- Være et kommunikasjonsverktøy når beslutninger skal tas. 

- Produsere rapporter med profesjonell kvalitet faglig så vel som grafisk. 

- Gi svar på sentrale spørsmål som:  

o Hva er de viktigste kostnadsdriverne? 

o Hvilken innvirkning har prosjektets geometri på kostnadene? 

o Valg av konstruksjonsmetode og hovedelementer i design.  

I Calcus er det to forskjellige fremgangsmåter for utvikling av kalkyler. 

- Tidligfasekalkyler basert på nøkkelindikatorer. Her utvikles kalkylene ut i fra maler 

fra tilsvarende prosjekter som ligger inne med informasjon grunnlagt på erfaring. 

- Detaljkalkyler der man prosjekterer fra bunnen og opp. Her definerer man arealer, 

bygningselementer, materialer etc. for alt som skal kalkuleres.  
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9.1.1 Klassisk Calcus-metode 

I Calcus brukes 12 styrende parametriske/geometriske verdier. De fleste av disse er knyttet til 

arealer (m
2
), og fyller gapet mellom et sterkt forenklet og unøyaktig BTA-overslag og en mer 

tidkrevende detaljert ressurskalkyle. Calcus-metoden er en rask metode, samtidig som den gir 

høy treffsikkerhet. De geometriske verdiene knytter seg til det aktuelle delprosjektet og måles 

etter NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger. De 12 geometriske verdiene er: [42] 

- BYA 

Bebygd areal. Det arealet som bygningen opptar av terrenget (”fotavtrykk”). Arealet er 

brutto utvendig mål. Typisk er tomt, fundament og tak arealer knyttet til BYA 

begrepet. 

- BTA 

Bruttoareal. Hele bygningens areal i alle etasjer over og under mark målt til 

ytterveggens utside. Dette inkluderer boder i og utenfor leiligheten. 

- BTK 

Bruttoareal kjeller. Hele bygningens areal under marknivå målt til ytterveggens utside. 

Her inkluderes også boder i og utenfor leiligheten. 

- BTV 

Bruttovolum. Hele bygningens areal målt til ytterveggens utside ganger høyden. 

- BRA 

Bruksareal. Bygningens areal målt innvendig unntatt piper og kanaler. 

- BOA 

Boligareal. Innvendig bruksareal unntatt bodareal. 

- BNF 

Brutto-Netto-Faktor: BTA/NTA 

- NTA 

Netto areal. Areal mellom omsluttende bygningsdeler. 

- YUM 

Yttervegg under mark. Brutto veggareal under marknivå. 

- YOM 

Yttervegg over mark. Brutto veggareal over marknivå. 

- INV 

Innvegg. Brutto veggareal for innvendige vegger. 

- UMA 

Utvendig mark. Opparbeidet utendørsareal.  

9.1.2 BIM Calcus-metode 

Hvis det er produsert en BIM i det aktuelle prosjektet kan man bruke ISY Calcus for å hente 

ut alle bygningsobjekter direkte fra modellen. Alle data leses gjennom det ISO-standardiserte 

IFC-formatet. Til hvert objekt er det knyttet forskjellig informasjon som mengde, geometri, 

oppbygging, konstruksjonsegenskaper og lignende. [43]  
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9.2 Teori og metodikk bak kalkyleberegningene i Calcus 
Kostnadskalkyler kan ikke sees på som en eksakt vitenskap, det er derfor behov for å bruke 

skjønn i mange sammenhenger. Målsettingen er at de prosjekterende og prosjektledelsen 

utviser et riktig skjønn slik at det blir mest mulig samsvar mellom planer med budsjett, og det 

endelige produktet med kostnadene. God prosjektøkonomi betyr ikke at man bare skal 

fokusere på investeringskostnadene. Det primære er at prosjektet utvikles innenfor de avtalte 

rammene.  

9.2.1 Systematisering 

Det er en stor fordel at de prosjekterende bruker en standard kontoplan i prosjekteringen, 

tidligere i utredningen er disse to standardene nevnt: 

- NS 3451 ”Bygningsdelstabell” 

- NS 3453 ”Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekter” 

Kontoplanen i Calcus er bygget opp etter førstnevnte, NS 3451. En standard kontoplan hjelper 

til med å utarbeide kalkyler som kan sammenlignes med erfaringstall og tilsvarende 

prosjekter. Kostnadsforskjeller blir på denne måten enklere å forklare, og direkte 

prosjektavhengige kostnader blir lettere å forstå. Samtidig er en standardisert kontoplan en 

effektiv sjekkliste for kontroll av at alle poster er medregnet. [41] 

9.2.2 Sentrale parametre for kostnaden i et prosjekt 

Etter at sted og tomt er fastsatt er de gjenstående og sentrale parametrene som er direkte 

kostnadsbestemmende i et prosjekt: [41] 

- Program (kravspesifikasjon), funksjon og areal 

- Arealeffektivitet som måles ved BNF (Brutto-netto-faktor: BTA/NTA) 

- Geometri både på bygg og utomhusområder 

- Standard og kvalitetsnivå på løsninger 

I tillegg kommer andre parametre som påvirker kostnaden, men som ikke er så lett å 

kvantifisere direkte: [41] 

- Samarbeidsforhold mellom involverte parter 

- Valg av anbuds-, kontraktstrategi og entrepriseform 

- Kontroll, HMS og kvalitetssikring gjennom hele byggeprosessen 

- Andre parter det skal tas hensyn (lokale og politiske) 

- Infrastruktur tilknyttet prosjektet 

- Markedssituasjon 

9.2.3 Oppbyggingen av et totalbudsjett 

En prosjektgruppe skal gjennom kalkulasjonsprosessen levere basisestimat for kostnader samt 

å gi et estimat på forventede tillegg. Hvis hele denne prosessen frem mot endelig tildeling av 

budsjett foregår som en kombinasjon av kalkyler og usikkerhetsanalyser, da vil dette bidra til 

å unngå dobbeltkalkulering samt redusere glemte kostnadsbærere.  
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Figur 22: Oppbyggingen av et totalbudsjett. [41] 

Et totalbudsjett kan som vist i figur 22 deles opp i fire undergrupper:  

- Grunnkalkyle: 

Denne kalkylen dekker alle de identifiserte fysiske delene som inngår i prosjektet med 

de forutsetninger som er lagt til grunn. Grunnkalkylen inneholder ingen systematiske 

påslag for komplettering, forventede tillegg eller marginer. [41] 

- Basisestimat: 

Dette er summen av grunnkalkylen og komplettering, og skal gi et tilnærmet komplett 

kalkylegrunnlag. Komplettering skal dekke opp uidentifiserte forhold som ikke lar seg 

spesifisere på kalkylestadiet og som erfaringsmessig dukker opp, men ikke kan 

kalkuleres ut fra det foreliggende prosjektmateriale. Kompletteringen vil bli vurdert av 

den enkelte kalkulatør på det gitte fagfelt og bør synliggjøres, men dette kan være 

problematisk for enkelte fagfelt i et tidlig stadium i prosjekteringsfasen. [41] 

- Styringsramme: 

Styringsrammen inneholder forventede tillegg, og utgjør forventet kostnad. 

Forventede tillegg skal dekke opp forhold som ikke er medtatt på kalkylestadiet, og 

det benyttes usikkerhetsanalyse for å finne størrelsen. [41] 

- Kostnadsramme: 

Kostnadsrammen inneholder i tillegg avsetning for usikkerhet eller prosjektmargin 

som skal dekke hendelser som kan oppstå i gjennomføringen av prosjektet. Det 

forventes at denne potten ikke skal benyttes, og det må etableres regler for bruk av 

denne potten. [41] 
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9.2.4 Kostnadsstyrt prosjektutvikling 

Gjennom prosjektets faser foretas endringer i design, geometri og omfang. Nye materialer og 

løsninger velges. Byggherre, arkitekt og brukere kommer stadig med nye krav og nye ideer. 

Her er det viktig å ta hensyn til de økonomiske konsekvensene som kommer av endringer. 

ISY Calcus er utviklet spesielt for å ivareta denne dynamikken, som oppstår i de aller fleste 

prosjekter, og disse økonomiske konsekvensene lar seg lett synliggjøre i ISY Calcus. [40] 

Viktige momenter i kostnadsstyrt prosjektering er: 

- Holde kostnadsrammen / optimalisere investeringer 

- Gjentagelser, fordeler med store serier for å optimalisere effektiviteten. 

- Etablere referanse for kostnadsreduserende tiltak 

- Definere grensesnitt 

- Konsistens/oppdatering 

- Åpen bok 

9.2.5 Kalkyler og påvirkning 

I de fleste byggeprosjekter inndeles byggeprosessen i faser for å gi en overordnet, helhetlig 

kontroll med prosjektet på kritiske stadier. For en normal gjennomføring av et byggeprosjekt 

velger NOIS å bruke følgende faser: 

Tabell 1: Faser ved gjennomføringen av en byggesak. [41] 

Fase 0: Rammer - Fastlegging av rammebetingelser 

Fase 1: Programmering - Arealprogram 

- Teknisk program 

- Programmeringsarbeid med vedlegg om: 

Tomt, fremdrift og kalkulasjon 

Fase 2: Prosjektering - Skisseprosjekt 

- Forprosjekt 

- Detaljprosjekt 

Fase 3: Kontrahering - Anbudsutarbeidelse 

- Evaluering 

- Kontraktsslutning 

Fase 4: Produksjon - Kontraktsslutning 

- Oppfølging 

- Overtakelse 

Fase 5: Drift - Ettårsbefaring 

- Forvaltning, drift og vedlikehold 

 

Det normale forløpet som visst i tabell 1 har visse særpreg gjennom byggeprosessen spesielt 

med hensyn til påvirkningsmulighet. I den tidlige fasen av et prosjekt er løsningene mest 

påvirkelige, og kalkyler som etableres på dette stadiet legger føringer for prosjektets 

utvikling. I denne sammenheng er det viktig at en kalkyle gir et riktig bilde av sluttkostnad og 

at alle kostnader er grunnet på beslutninger som holdes videre gjennom prosjektets utvikling. 

Programkalkylen er her den viktigste kalkylen, og kanskje den vanskeligste siden den blir 

laget på grunnlag av et program før skisser foreligger. 
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Figur 23: Normal utvikling av påvirkningsmulighetene i et byggeprosjekt. [41] 

Figur 23 illustrerer her påvirkningsmuligheten i et prosjekts økonomi fordelt over 

prosjektfasene. Den forteller at påvirkningsmuligheten er størst tidlig i prosjektet, dette på 

grunn av at graden av usikkerhet er størst tidlig i prosjektet og den vil falle kontinuerlig likt 

med påvirkningsmulighetene utover i prosjektet. De akkumulerte kostnadene har et motsatt 

forløp, her er det bare 10- 15 % av de totale kostnadene som utgjør den administrasjon, 

programmering, prosjektering og kontrahering som har funnet sted før kontraktslutning. 

Resten av kostnadene påløper produksjon og bruk. [35] 

Viktige utsatte beslutninger kan føre et prosjekt ut i en kostnadsmessig hengemyr, og det vil 

føre til at prosjektet settes tilbake til de første fasene.  

9.3 Bruk av Calcus i kalkulasjonsprosessen 
Calcus har som nevnt tidligere to forskjellige framgangsmåter til utvikling av kalkyle: 

Tidligfasekalkyle 

Tidligfasekalkylen baseres på nøkkelindikatorer. Her utvikles kalkylene ut i fra maler fra 

tilsvarende prosjekter som ligger inne med informasjon grunnlagt på erfaring. Her kan man 

velge type bygning og bruksområde, og dermed utføre en delvis automatisk kostnadskalkyle 

basert på erfaringer fra tidligere prosjekter. Erfaringstallene er basert på tall hentet fra 

Østlandet, men det er også mulig å redigere erfaringstallene. Rigging vil for eksempel ha en 

betydelig høyere pris i Oslo i forhold til en mindre by et annet sted i landet. Ved bruk av 

Calcus kan man gjennomføre dokumenterte overslagskalkyler på mye kortere tid enn ved 

manuelle kalkyler. Erfaringsmessig så viser nøyaktigheten seg å stemme svært godt med 

nøyaktigheten om man behersker bruken av Calcus. Dette er erfart fra prosjekt hvor man har 

kjørt en runde med Calcus, for siden å kjøre en uavhengig tradisjonell kalkulasjonsprosess. 

Prisforskjellen var da minimal på et prosjekt kalkulert til cirka 250 millioner. [44] 

Detaljkalkyle 

Detaljkalkyler der man prosjekterer fra bunnen og opp. Her definerer man arealer, 

bygningselementer, materialer etc. for alt som skal kalkuleres.  
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9.3.1 Funksjoner i Calcus 

Calcus er et funksjonelt og oversiktlig verktøy for kalkulasjon av prosjekter.  

 

Figur 24: Hovedvinduet i Calcus. [41] 

Figur 24 viser hovedvinduet i programmet hvor elementer fra kapittel 2 i kontoplanen 

(bygningsmessige elementer) er tatt frem. Elementredigeringen vises her som standard siden 

det er den som er mest brukte visningen i Calcus. 

I figuren kan man se at til venstre vises delprosjektene, og man kan videre legge til nye 

delprosjekter. Et delprosjekt kan typisk være en bestemt etasje. Kontoplanen er bygget opp 

etter NS 3451 ”Bygningsdelstabellen”. Den er felles for alle delprosjekter. Å ha en standard 

kontoplan hjelper til å utarbeide kalkyler som kan sammenlignes med erfaringstall og 

tilsvarende prosjekter. Dette gjør det lettere å forstå direkte prosjektavhengige kostnader, og 

er samtidig en effektiv sjekkliste for kontroll av at alle poster er medregnet. Kontoplanen kan 

også redigeres ved å slette eller legge til nye kontoer. 

Videre viser listevinduet elementer som er lagt inn på den aktive konto i kontoplanen, mens 

detaljvinduet viser prislinjene for det aktive element i listevinduet.  
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Veiviseren er en nyttig funksjon i Calcus. Oppgaven til denne veiviseren er å veilede 

gjennom sentrale og viktige elementer i prosjektet. Veiviseren er inndelt i gruppene 

beskrivelse, geometri, prosjektgeometri, innstillinger design, design og oversiktgeometri. 

I prosjektredigering legger man inn generelle data om prosjektet eller delprosjektet. For 

eksempel så kan man legge inn beskrivelse av prosjektet, mengdevariabler og påslagsfaktorer. 

I funksjonen for påslagsfaktorer kan man redigere egne satser for materialpris, UE pris 

(underentreprenør), enhetspris og timepris. 

Elementregisteret og prisregisteret installeres samtidig med Calcus og er skrivebeskyttet 

slik at elementer og prislinjer ikke kan slettes eller endres. Elementer og prislinjer kan så 

kopieres fra registeret til egne register hvor man kan redigere dem fritt. Kvaliteten på egne 

elementer og prislinjer, og de som er definert i registrene avhenger av tilstrekkelig 

informasjon om hva elementet og prisposten omfatter. I funksjonen for prislinjeredigering 

kan man redigere prislinjens navn, tilhørende NS 3420-kode, pris med mer. Prosjektets 

prislinjer er felles for alle elementer. Endres materialpris for en prislinje for eksempel 

”Betong B35”, endres også alle elementer som har denne prislinjen referert. Hvis mulig bør 

en prislinje knyttes til en kode i NS 3420. NS 3420 utgjør et komplett system for beskrivelse 

og kalkulasjon av bygge- og anleggsarbeider, inkludert tekniske installasjoner. I NS 3420-

vinduet kan man slå opp eller søke seg frem til NS-koder for bruk i prislinjer. [28] 

Muligheten for å vurdere kapitler, delprosjekter eller den totale kalkyle er godt utviklet i 

Calcus. Figur 25 under viser en mulig grafisk visning av kalkulasjonsresultatet. Det er 

rapporteringsmuligheter også grafisk, i tillegg til at det er mulig å få priser vurdert per 

bruttoareal (BTA) eller andre parametre. 

 

Figur 25: Kalkyleoversikt fra detaljprosjektet til HIBO. 
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9.3.2 BIM-kalkyle 

Når det finnes en BIM i et prosjekt kan man bruke ISY Calcus for å hente ut alle 

bygningsobjekter direkte fra modellen. Alle data leses gjennom det ISO-standardiserte IFC-

formatet. 

Import av IFC-filer til Calcus 

IFC-filer kan importeres inn i enten en tom kontoplan eller en kontoplan som inneholder 

ferdigdefinerte elementer. Calcus ber brukeren med en gang om å ta stilling om IFC-filen skal 

lagres som et delprosjekt, eller om alt skal samles i et hovedprosjekt. IFC-importen fordeler 

på denne måten inndelingen av etasjer fordelt på delprosjekter, med andre ord vil all 

informasjon og objekter bli fordelt i et delprosjekt for hver etasje. Import av flere IFC-filer i 

samme kalkulasjon er også mulig. 

En god funksjon i Calcus er at man enkelt allerede ved importstadiet kan linke konto og 

påfølgende prislinjer på elementene. Dette vises under i figur 26. 

Ved fornuftig bruk av elementnavn, og gjerne NS 3420-informasjon, er det brukervennlig å 

bygge opp en kalkulasjon ved å hente ut ferdig prisede elementer og prislinjer fra 

prisregisteret som følger med programvaren. Det er også mulighet for å bygge opp egne 

registre med egne priser.    

 

Figur 26: Innlegging av prislinjer i importregisteret ved importering av IFC. 

Eksport fra Calcus 

Calcus kan eksportere kalkulasjonen i NS 3420-format. Selv om det er betydelig raskere å 

kalkulere på bygningselementnivå enn å arbeide med NS 3420, så er det likevel en fordel i 

produksjonen å ha NS 3420 fordelt på kapittelnivå [45]. Denne funksjonaliteten sparer 

entreprenøren/kalkulatøren for betydelig med arbeid.  

Calcus har også muligheten å eksportere til Excel, hvor man har stor frihet for hva som skal 

kalkuleres. Man kan eksportere hele kalkulasjonen, eller bare deler av den. I skrivende stund 
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har ikke Calcus mulighet for å eksportere IFC-informasjon. Dette er et klart 

forbedringspotensiale for NOIS.   

IFC-viewer og IFC-data 

Innebygget i Calcus er det en IFC-viewer som er knyttet opp mot kalkulasjon. Den fungerer 

slik at når en merker av et element i kalkulasjonen, så blir tilsvarende element markert i 

modellen. I funksjonen IFC-data kan man lese av all informasjon om elementet i tillegg er det 

et eget vindu som visualiserer kun dette elementet. Det er i skrivende stund begrenset 

funksjonalitet med tanke på zoom og panorering i IFC-vieweren noe som medfører at 

kalkulatøren har behov for en kraftigere viewer (for eksempel Solibri Model Viewer som er 

brukt i dette prosjektet) ved siden av kalkulasjonsprogrammet. Likevel er dette en grei 

funksjon som enkelt hjelper med å finne elementer i modellen, samtidig som det er mulig å 

kontrollere om man vurderer pris/ytelse riktig i forhold til plassering i bygget. I figur 27 under 

vises en modell av HIBO (Høyskolen i Bodø), hvor prefabrikerte betongsøyler i størrelsen 

300 x 300 er markert i kalkulasjonen, og videre visualisert i første etasje. 

 

Figur 27: Prefabrikkerte betongsøyler markert i IFC-viewer. 
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10 Vico Software 
Vico Software leverer programvare og tjenester til BAE-næringen. Byggherrer, entreprenører 

og byggeledere bruker Vico sine tjenester og programvarer til å redusere risiko, 

kostnadsstyring, og til å optimalisere tidsplanlegging i komplekse byggeprosjekter. Vico sin 

5D BIM-løsning er en pioner innen BIM i BAE-bransjen. [46]  

Vico ble etablert i 2007 og har sine hovedkvarter i Boulder, Colorado, USA, men har også 

andre kontorer i USA, Storbritannia, Finland og Ungarn. Over 200 av verdens fremste 

entreprenører og byggeledelsesfirma bruker Vico sine programvarer og tjenester for 

prosjektkoordinering, kalkulasjon, planlegging og produksjonskontroll. [46] 

I Norge har Skanska enda ikke i noen grad tatt i bruk programvare fra Vico Software i reelle 

prosjekter [47], men det har vært tatt i bruk i andre deler av verden av Skanska [46].  

10.1 Beskrivelse av Vico Virtual Construction Suite 2008 
Vico Virtual Construction Suite 2008 består av følgende 6 komponenter: 

- Vico Construction 2008: Modelleringsverktøy (3D). 

- Vico Estimator 2008: Kalkulasjonsverktøy. 

- Vico Control 2008: Verktøy for fremdriftsplanlegging.  

- Vico 5D Presenter 2008: Presenterer modellen (3D), fremdriftsplanleggingen (4D) og 

kostnadene (5D). 

- Vico Cost Manager 2008: Verktøy for å kontrollere endringer i prosjektets kostnad. 

- Vico Change Manager 2008: Sjekker arbeidstegninger opp mot hverandre for revisjon. 

En typisk BIM-prosess for bruk av Vico Virtual Construction Suite 2008 er presentert på 

følgende måte av VICO Software: 

 
Figur 28: Prosjektering, planlegging og bygging med Vico Virtual Construction. [48] 

- I prosjekteringsfasen (Design phase) kan integrert 5D-prosjektinformasjon brukes til 

å lage en bygningsmodell på bakgrunn av tidligere utkast. Denne modellen kan brukes 

til hensikt å koordinere, visualisere, lage nøyaktige modellbaserte kalkyler, og til å 

sammenligne forskjellige kostnadsestimat. 

- I planleggingsfasen (Planning phase), kan Vico Software brukes til å sondere 

prosjektet, til å analysere forskjellige bygningssekvenser og bygningsalternativer, og 

til å simulere fremdriften. 

- Gjennom produksjonsfasen (Production phase) kan 5D prosjektinformasjon brukes 

til å spore progresjonen av produksjonen og foreta prognoser, dette kan også 

visualiseres med simuleringer og grafikk. [48] 
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Figur 29: BIM-prosess for Vico Virtual Construction Suite 2008. [48] 

1. Forberedelse (Prepare): [48] 

Målet med å ta i bruk Virtual Construction er å oversette de oppdelte settene av 

prosjektgrunnlag til enhetlig 5D informasjon. 

 

For å oppnå dette må man ta valg med tanke på egenskaper, krav og detaljnivå for å 

definere prosjektinformasjonen som skal danne innholdet for 5D modellen som skal 

lages. Alle bestemmelser vil bli dokumentert i en innholdsplan som består av 

retningslinjer og referanser for 5D prosjektet. En slik innholdsplan vil bli fornyet og 

avsluttet senere i prosjektet, siden det er umulig å definere en plan som dekker alt i 

forkant av modelleringen av et komplekst byggeprosjekt. 

 

2. Modellere (Model): [48] 

Etter man er ferdig med forberedelsesfasen kan man modellere prosjektet på 

datamaskinen før man lager det i virkeligheten. Med de forhåndsdefinerte 

beskrivelsene kan man lage en ”tro kopimodell” som man kan brukes til å ta 

bygningsmessige analyser og forbedret koordinering. 

 

For å etablere en link til tids- og kostnadsaspektet i prosjektet må man fastsette type 

bygningselement til hvert element i modellen. Hvert bygningselement representerer en 

datapakke som inneholder all informasjon som er påkrevd for estimering, 

fremdriftsplanlegging, og prosjektkontroll. 
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3. Kalkulasjon (Estimate): [48] 

I Vico sitt verktøy Estimator, kan man bruke de modellbaserte mengdene fra 

Constructor til å lage modellbaserte kalkyler. Man kan arbeide og lage rapporter 

gjennom plasseringsbaserte, elementbaserte, aktivitetsbaserte og ressursbaserte 

brukergrensesnitt for kostnadene i prosjektet. 

 

Ressurspriser befinner seg i biblioteket til Estimator, hvor man kan oppdatere prisene 

på arbeidskraft, materiale, utstyr og arbeidspakker fra underentreprenører når man vil 

fra prosjekt til prosjekt. 

 

Estimator har også en funksjon for å lage anbudspakker. Skal senere i dette kapittel se 

nærmere på hvordan Vico Software sin programvare kan brukes i 

kalkulasjonsprosessen. 

 

4. Kostnads- og budsjettstyring (Manage Cost and Budget): [48] 

Fra Estimator kan man lage et ”øyeblikksbildet” av den gjeldende statusen for 

kalkulasjonen. Denne fryste statusen i kalkuleringen kan åpnes i Cost Manager, som er 

et verktøy som hjelper til med å sjekke statusen i prosjektet med det planlagte 

budsjettet og til å analysere variansen mellom nye og gamle versjoner av kalkyler. 

 

Senere i kapittelet blir det sett nærmere på mulighetene man får i Cost Manager ved å 

importere og sammenligne kalkyleversjoner. 

  

5. Rekkefølge/Organisering (Sequence): [48] 

For å organisere oppbyggingen av et prosjekt må man dele opp prosjektet i faser og 

soner/områder. I Constructor defineres byggefaser og soner ved å bruke en Work 

Breakdown Structure (WBS). En WBS består av en trestruktur med en eller flere nivå 

som reflekterer en logisk oppdeling av prosjektet. Den er delt opp i filter (for eksempel 

”all concrete elements”) og soner (for eksempel sone B i 4.etasje), man kan videre 

dele en WBS i så mange nivå man ønsker for prosjektet. WBSen som defineres for 

prosjektet kan brukes både til kalkulasjon og fremdriftsplanlegging, den gjør det også 

mulig å beregne kostnadsestimat for en bestemt byggesone. 

 

6. Fremdriftsplanlegging (Schedule): [48] 

Det fullstendige settet med arbeidsoppgaver og organiseringen som er definert i 

Constructor er her tilgjengelig for å brukes i fremdriftsplanleggingen. Vico 

Constructor er også utstyrt med integreringsmuligheter for Microsoft Project, i tillegg 

til Vico Control 2008. 

 

I Vico Control er all informasjon om mengder, arbeidspakker, materiale, utstyr og 

underentrepriser tilgjengelig. Med denne informasjonen i tillegg til informasjon om 

produksjon og arbeidsgjenger, samt relasjoner til rekkefølgen mellom 

arbeidsoppgavene får man en modellbasert fremdriftsplan. 
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7. Simulere (Simulate): [48] 

All informasjon i BIMen, inkludert tid og kostnader, kan lagres inn i 5D Presenter 

modellen. Med 5D Presenter kan man navigere seg igjennom BIMen, lage snitt, og 

simulere fremdriften slik den er planlagt i Vico Control. 

 

5D Presenter viser med fargekoder deler i bygningen. Hver farge representerer en type 

del, det kan være faser, soner, arbeidspakker eller element. Ved å kunne simulere 

fremdriften kan man analysere hvert eneste punkt av fremdriften i prosjektet, og man 

kan for eksempel hoppe til en bestemt dato etter som man ønsker. [48] 

  

8. Prosjektstyring (Control): [48] 

Etter planleggingsfasen kan man kontrollere kostnads- og produksjonsutviklingen av 

prosjektet med Control og Estimator. I Control er fremdriftsplanen basert på mål, 

mens den virkelige utviklingen i prosjektet opprettholdes med styringsdiagram. 

Informasjon som legges til styringsdiagrammet brukes til å kalkulere ferdigstillelse av 

arbeidsoppgaver basert på de virkelige produksjonsratene. 

 

Kostnadsoppfølging i Estimator tillater å definere en kostnadsoppfølging ved en 

bestemt dato og man kan her skrive inn de virkelige kostnadene per kostnadstype 

(arbeidstimer, materiale, utstyr, og arbeid fra underentreprenører). Kostnadsoppfølging 

blir også brukt av Constructor og 5D Presenter til å generere kurver for å analysere 

inntjente verdier.  

  

9. Simulere (Simulate): [48] 

Etter å ha synkronisert modellen fra Constructor med den virkelige progresjonen og 

kostnadsdataene gjennom Control og Estimator, så kan en ny oppdatert modell fra 5D 

Presenter publiseres. I 5D Presenter kan man nå visuelt sammenligne alle forskjeller 

mellom planlagt fremdrift og virkelig produksjon. Ulike visualiseringsmoduler i 

programmet tillater å kaste lys over de deler av bygningen som er forsinket. [48] 

 

10. Administrasjon (Manage): [48] 

Når som helst i løpet av prosjektings-, planleggings- og produksjonsfasen kan man 

analysere kostnadene for prosjektet ved å sammenligne det til budsjettet i Cost 

Manager. 

 

5D Presenter har en funksjon for inntjente verdianalyser som hjelper til med raskt å 

analysere utførelsen av prosjektet. [48] 

Brukergrensesnittet i Vico Constructor 2008 er det samme som i Archicad 11, men 

Constructor har noen ekstra tilbehør som man ikke kan finne i Archicad. Vico Constructor har 

i tillegg omfattende verktøy for ingeniørdisiplinene konstruksjon, mekanisk, elektrisk og rør, 

og tilbehør som er nødvendig for å spesifisere blant annet kostnadskalkyler, 

fremdriftsplanlegging og kollisjonssjekk. I Vico Constructor har man også muligheten til å 

importere modeller fra et hvilket som helst IFC-kompatibelt modelleringsverktøy. [49] 
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10.2 Bruk av VICO Software i kalkulasjonsprosessen 
Skal her se på hvordan Vico Software sine kalkulasjonspakke kan brukes i 

kalkulasjonsprosessen. Programmene som brukes til kalkulasjon er Estimator, Cost Manager 

og 5D Presenter, i tillegg er Constructor viktig hvor man kan arbeide med modellen. 

 

Figur 30: Bruk av Estimator og Cost Manager. [48] 

10.2.1 Starte et nytt Estimator prosjekt 

Når man starter et nytt prosjekt i Vico Estimator kan man spesifisere fasen av prosjektet. Som 

vist i figur 31 på neste side, kan man velge mellom fire faser: 

- Kalkulasjon under utvikling (”Estimation under progress”) 

- Anbud er forelagt (”Tender submitted”) 

- Under bygging (”Under Construction”) 

- Arkivert (”Archived”) 

Denne innstillingen hjelper med å organisere samlingen av prosjekter man har i en database 

etter fase. 

I BIM-kalkulasjon ønsker man at kalkulasjonen skal være linket til en modell, man velger 

derfor å bruke modellbasert (”Model-based”) som type på kalkylen. Dette valget er fremhevet 

med en rød firkant i figur 31. 

Man kan videre gjøre valg om ønsket valuta brukt under kalkuleringen. Det finnes også en 

funksjon for referanse prosjekt (”Reference project”), her kan man bruke kostnadsinformasjon 

fra tidligere, lignende prosjekter. 
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Figur 31: Skjermbildet for start av nytt prosjekt i Estimator. 

10.2.2 Estimator sine tre hovedmoduler 

Når man åpner et prosjekt i Estimator vil man med en gang bli presentert for de tre 

hovedmodulene Estimator bruker: 

- Kostnad (Cost) 

- Anbud (Tender) 

- Kostnadsoppfølging (Cost Tracking) 

 

Figur 32: Estimator sine tre hovedmoduler. 
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Kostnadsmodulen 

Denne modulen inneholder fire deler: 

- Strukturer og mengder (Structures and Quantities)  

- Bygningselement (Recipe) 

- Fag (Methods) 

- Ressurser (Resources)  

Mappen for strukturer og mengder viser alle typer bygningselement og deres mengder 

organisert etter plassering. En struktur er her definert som summen av alle mengder assosiert 

med en type bygningselement på den bestemte plasseringen i prosjektet [48]. Plasseringen er 

definert etter WBSen (Work Breakdown Structure) som er laget i Constructor. 

I mappen for bygningselement kan man få en oversikt over summene per bygningselement. 

Mengder og kostnader assosiert med hvert bygningselement på alle steder i prosjektet er her 

summert opp. Resultatet blir en kostnadsoversikt etter elementtype. 

Mappen for fag representerer en oversikt over summen av alle fagene i prosjektet. Dette 

gjøres ved å summere opp mengder og kostnader per fag. Fra fagmappen kan man videre lage 

en rapport basert på fag, hvor hvert fag representerer en aktivitet eller leveranse. 

Ressursmappen er det laveste nivået i Virtual Construction sin kostnadsstruktur. 

Ressursmappen gir kostnadssummen av alle definerte typer arbeidskraft, materiale, utstyr og 

eventuelle underentreprenører for arbeidet. 

Anbudsmodulen 

Modulen for anbud inneholder tre deler som hjelper å definere risiko og fortjenestemargin, og 

behandling av anbudspakker: 

- Anbudskalkulasjon (Tender calculation) 

- Enhetspris kalkulering (Unit Price Calculation) 

- Anbudspakker (Bid packages) 

I anbudskalkulasjonsdelen kan man definere kostnadsgrupper slik man vil at de skal 

forekomme i kostnadsrapporten for byggherre eller andre medlemmer i prosjektet. Fra 

anbudskalkulasjonsdelen kan man generere kostnadsrapporter basert på de ønskelige 

grupperingene, som allerede inneholder risiko og fortjenestemarginer for prosjektet. 

Enhetspriskalkuleringen gir muligheten til å dele risiko og fortjenestemarginer som man har 

definert for prosjektet over på de ulike kostnadsgruppene som ble laget i 

anbudskalkulasjonsdelen. 

Mappen for anbudspakker gir muligheten for å definere en anbudspakke ved dra og slippe fag 

over til den ønskede arbeidspakken. På denne måten får man en oversikt over aktivitetene per 

arbeidspakke. Etter å gruppere inn i fag, kan man også skrive inn og sammenligne tilbud, og 

siden velge det pristilbudet fra den underentreprenøren som vant anbudet.  
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Kostnadoppfølgingsmodulen 

Denne modulen inneholder et regneark hvor man kan holde orden på produksjonskostnadene 

ved å skrive inn milepældatoer og produksjonskostnadene per kostnadstype for disse datoene. 

10.2.3 Kalkyle i tidligfase 

Når man arbeider med et prosjekt i tidligfasen er mengden av informasjon man har 

tilgjengelig begrenset.  Samlingen av informasjon man har til å basere kalkylene på vil mest 

sannsynlig bestå av en kombinasjon av planer og skisser på et lavt detaljnivå, i tillegg til 

nøkkeltall som for eksempel ”totalt gulvareal” og ”antall etasjer”. 

Med denne begrensede samlingen av informasjon, kan man allerede lage verdifulle kalkyler 

som man kan revideres i senere faser når mer detaljert informasjon er tilgjengelig. Estimator 

har flere egenskaper som kan hjelpe til med å lage kalkyler i tidligfase: 

- Kostnadsusikkerhet (Cost Ranges) 

- Manuelt definerte mengder (Manually Defined Quantities) 

- Områdebasert mengdeuttak (Use of Zone based quantity input)  

Kostnadsusikkerhet 

Når bare begrenset informasjon er tilgjengelig under prosjektering av prosjektet, vil man mest 

sannsynlig finne det vanskelig å definere eksakte enhetspriser for de ulike 

kostnadskategoriene. Estimator dekker her denne kostnadsusikkerheten ved at man kan sette 

en rekkevidde for kostnaden.   

 

Figur 33: Kostnadsusikkerhet 

Man kan her sette opp minimum og maksimum forventet pris for en arbeidskategori som en 

prisverdi eller alternativt som et prosentanslag basert på tidligere erfaringer. 

Estimator sin kostnadsusikkerhetsrapport gir et nødvendig innsyn i hvor de største variansene 

er i prosjektet. 



Masteroppgave, NTNU, vår 2009       Livar Jaarvik 

 

62 

 

 

Figur 34: Estimator sin kostnadsusikkerhetsskjema. 

Bygningselementer hvor kostnadsusikkerhetsanslag er definert vises i fet skrifttype. 

For bygningselementer hvor man har koblet inn kostnadsusikkerhetsanslag til en modell, så 

vil kostnadsanslagene automatisk bli oppdatert hver gang man importerer en ny versjon av de 

modellbaserte mengdene. Dette vil gi en større innsikt i hvilke områder i prosjektet som 

trenger ekstra oppmerksomhet, siden kostnadslinjer med stor varians vil være en betydelig 

risiko for prosjektets kostnad. 

Manuell definering av mengder 

Et visst antall av de kalkulerte mengdene man trenger for å kalkulere prosjektkostnadene kan 

mest sannsynlig ikke anskaffes fra den modellen man har bygget i Constructor. Dette 

forekommer spesielt i tidligfasen.  

Med Vico Estimator kan man definere mengder for bygningselementer som man ikke kan ta 

ut fra Constructor i form av modellbasert mengder. Man kan videre få en oversikt over de 

mengder man har definert manuelt, og til hvilke kategorier disse hører til. I mappen for 

”Structures and Quantities” kan man organisere nye plasseringer som hjelper å separere 

modellerte mengder fra ikke-modellerte mengder.  

For å starte og skrive inn manuelt definerte mengder i kalkylen, må man først sette opp 

plasseringen (og eventuelle underliggende plasseringer) hvor man ønsker bestemme manuelt 

definerte mengder. Når dette er gjort er det bare å skrive inn ønsket mengde i dialogboksen 

for det ønskede bygningselementet. 

I de tidlige fasene vil mengdene for de forskjellige bygningselementene typisk være på et 

høyere usikkerhetsnivå i forhold til når et prosjekt er i detaljeringsfasen. Bygningselementer 

under typen betong og finbearbeiding er eksempler på bygningselementer der postene stort 

sett er basert på areal og volum. 

Områdebasert mengdeuttak 

En betydelig del av mengdedataen man bruker i de tidlige fasene vil være av typen 

grunnareal. Denne typen informasjon i tillegg til mer detaljerte mengder kan enkelt trekkes ut 

fra Constructor sin soneoppdeling. Soner er enkle å modellere ved å definere grenser mellom 

de atskillelige rommene i prosjektet (for eksempel kontorområde og gang). 

Får å lage en kalkyle basert på soner anbefales det å lage en innholdsplan (for eksempel et 

romprogram) med soneinndelinger som man kan gjenkjenne i prosjektet. For hver sone vil 
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man også spesifisere en farge, slik at man lett kan finne fram til denne sonen i modellen i 

Constructor. 

Man kan definere kostnaden for hver av de definerte sonene (for eksempel kontorområde, 

konferanserom og gang) med en viss usikkerhet, altså en minimumsverdi og en 

maksimumsverdi. Eller man kan definere kostnaden til sonen ved å skrive inn alle 

kostnadselementer for sonen. 

10.2.4 Bruke Estimator til mengdeuttak 

Estimator kan brukes til å lage nøyaktige modellbaserte mengdeuttak som inneholder alle 

mengder som automatisk er trukket ut fra modellen i Constructor. 

Mappen til Estimator som heter ”Structures and Quantities” gir et overblikk over all 

modellbasert mengdeinformasjon i et regneark. Fra dette regnearket kan man lett kopiere og 

lime inn modellbaserte mengder. I regnearkeksempelet som er tatt med i figur 35 under, er det 

valgt å vise alle modellbaserte mengdeuttak i første etasje av prosjektet basert etter plassering. 

Mengdeuttaket kan også baseres etter bygningselement og klassifisering. 

  

Figur 35: Modellbasert mengdeuttak i et regneark. 

10.2.5 Kalkyle i detaljprosjekteringsfasen 

Etter som prosjektet utfolder seg over tid og prosjekteringsunderlaget blir stadig mer sikkert, 

vil man kunne øke spesifikasjonsgraden i prosjektet. Til høyere spesifikasjonsgraden er i 

modellen i Constructor, jo mer detaljerte kalkyler kan beregnes. For hvert element man legger 

til modellen så kan man skifte ut en sonebasert kostnad på bakgrunn av et grunnareal med en 

elementbasert kostnad. 
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Mengder som trekkes ut fra et elementnivå vil være mer nøyaktige. Dette gir mulighet for 

gradvis å øke nivået av detaljeringsgrad og nøyaktighet etter hvert som man kommer inn i 

detaljeringsfasen. 

 

Figur 36: Økt detaljeringsgrad reduserer usikkerheten i kostnadskalkylene. [48] 

Elementbaserte kategorier 

Elementbaserte kategorier er kategorier som er tilknyttet til virkelige bygningskomponenter, 

som for eksempel betongplater, vegger og søyler. Alle mengdene som er tilgjengelige 

tilknyttet elementer i modellen kan brukes til kalkulering. Man kan enkelt sjekke hvilke 

mengder som er tilgjengelige fra et element ved å bruke funksjonen ”Show Quantities of 

Selected Element(s)” fra ”Estimating”-menyen i Constructor. 

På grunn av den store samlingen med tilgjengelige mengder basert på bygningselementer, vil 

man kunne ta ut mer nøyaktige mengder for kalkulasjon. Dette vil gjøre kalkylene mer 

nøyaktige ettersom flere elementbaserte kategorier avløser kalkyler basert på romprogram og 

nøkkeltall. 

Alternativ bruk av struktur for bygningselementer, fag og ressurser 

Informasjon på ressursnivå i Estimator er typisk organisert på den måten at man kan lage 

kostnadsrapporter basert på standardiserte klassifiseringssystem. I Norge har vi her NS 3420 

”Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner”, NS 3451 ”Bygningsdelstabell” og 

NS 3453 ”Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekter”. Estimator har foreløpig ikke noen 

løsninger spesialtilpasset norsk byggeskikk. 

Det finnes her et alternativ i Estimator. I stedet for å ha standardiserte kontoplaner for 

kostnadsrapportene kan man gruppere opp ressursene etter firmaets interne struktur eller etter 

en gruppering som reflektere firmaets anbudspakkestruktur. 

10.2.6 Bruke Estimator i anbudsprosessen 

Estimator sin anbudsmodul er et verktøy som hjelper med å motta og sammenligne anbud fra 

underentreprenører, i tillegg til å kunne produsere egne anbudsdokumenter som blant annet 

inkluderer fortjeneste- og risikomarginer. 
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Budgivning og fremkontrahering 

Estimator inneholder funksjoner hvor man kan definere og sammenligne anbudspakker. Dette 

hjelper til med å analysere og velge forslag fra underentreprenører og leverandører. 

Anbudsfunksjonene til Estimator finner man i anbudsmodulen. Her kan man velge funksjonen 

for anbudspakker (”Bid Packages”) for å definere og sammenligne tilbud fra 

underentreprenører og leverandører basert på innholdet i kostnadskalkylen. 

Etter man har inkludert de fagene som skal høre til anbudspakken ser skjermbildet ut som i 

figur 37. Man ser også hva den kalkulerte prisen på anbudspakken er nederst i bildet.  

 

Figur 37: Skjermbilde fra anbudspakken. 

Man kan nå begynne å skrive inn tilbudsinformasjonen man har mottatt fra 

underentreprenører eller leverandører i de forskjellige cellene. Det går an å velge mellom å 

skrive inn tilbudspris for alle de individuelle fagene i anbudspakken, eller man kan skrive inn 

den totale tilbudsprisen på pakken. 

 

Figur 38: Tilbudspriser er lagt inn og et anbud er valgt. 
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Estimator muliggjør det å sammenligne alle tilbudspriser side ved side. Etter man har tatt en 

avgjørelse kan man markere det tilbudet man har bestemt seg for å velge, ved å krysse av i 

boksen ved siden av et objekt eller ved siden av den totale prisen på anbudspakken. Etter å ha 

valgt et anbud, så blir den kalkulerte kostnadsprisen slik den er definert i kostnadsmodulen 

overskrevet av prisen på det valgte anbud. 

Anbudsgrupper 

Med anbudsgrupper menes oppdelingen/strukturen man vil ha i anbudsrapporten man lager i 

slutten av prosessen for anbudsdokumentasjon. 

Anbudsgrupper kan lages manuelt eller automatisk. Velger man automatisk har man følgende 

klassifiseringssystemer å velge mellom: 

- Etter bygningselementenes klassifiseringskoder 

- Etter faggrupper 

- Etter aktivitetskoder 

Definering av risiko- og fortjenestemarginer 

Kostnadene som man kalkulerer og rapporterer i kostnadsmodulen er den kostnaden som 

firmaet må betale for de ressurser som kjøpes fra underentreprenører og leverandører. Den 

totale prisen for prosjektet er dermed kostnadsprisen (”cost price”), og den inneholder 

foreløpig ingen ekstra marginer for risiko og fortjeneste. Risiko- og fortjenestemarginer kan 

legges til og deles ut over de forskjellige anbudsgruppene i anbudsmodulen. Dette er vist 

nedenfor i figur 39. 

 

Figur 39: Dialogboksene for "Coefficients and Margins". 

I det første feltet kan man definere den prosentandelen moms (VAT) som må inkluderes i 

prisene. ”In-house VAT” er en skatteform som også brukes i noen europeiske land.  

“General coefficient” er en faktor som kan brukes til å bestemme en helhetlig 

kompleksitetsfaktor på prosjektet. Mener man at summen av alle kostnader i prosjektet ikke 

reflekterer kostnadene av kompleksiteten i prosjektet kan man endre denne faktoren til en 

verdi høyere enn 1,0. 
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”Currency coefficient” gjør det mulig å konvertere anbudsdokumentet til en annen valuta enn 

den som allerede er brukt for kostnadskalkuleringen. Man kan her velge mellom euro, britiske 

pund og dollar, det er foreløpig ikke lagt inn for norske kroner i denne funksjonen. 

For hver ressurstype (arbeid, materiale, underentrepriser, utstyr og andre) kan man spesifisere 

hvilken fortjenestemargin man ønsker. Man kan enkelt pålegge felles margininnstillinger for 

alle ressurstyper samtidig, eller man kan gå inn på hver enkelt ressurs å gi den en egen 

margin. Den fortjenestemarginen man ønsker å påføre en ressurstype kan skrives inn som en 

prosentandel av den totale kostnaden til ressursen eller som en eksakt verdi. 

For å kompensere for risiko og faste kostnader til anbudsdokumentet kan man bruke 

funksjonen ”Supplements” (tillegg) i Estimator sin anbudsmodul. 

 

Figur 40: Dialogboksen "Supplements". 

I eksempelet i figur 40 er det definert et tillegg til å kompensere for risikoen av en økning av 

kostnadene i ressurstypen ”Labor” (arbeidskraft), som her vil kunne inkludere en kostnads-

forsikring for prosjektet. Kostnadstypene som her er rangert fra 1 til 5 er de sammen som er 

definert i figur 39, altså arbeidskraft, materiale, underentreprise, og andre. Verdien på 

$20.000, som er blir lagret som en prosentandel, vil øke automatisk hvis for eksempel en 

ressurspost skulle øke i en oppdatert versjon av prosjektets kalkyle. 

Estimator har nå en lik fordeling på tilleggskostnadene, risiko og fortjenestemarginer over de 

forskjellige anbudsgruppene, men det er ofte ønskelig å endre dette ved å øke andelen for en 

anbudsgruppe og minke den i en annen. Dette kan gjøres i mappen for enhetspriskalkulasjon 

(”Unit Price Calculation”). Her vises alle anbudsgrupper, kostnadene inkludert i 

anbudsgruppene, informasjon om tilleggskostnader og definerte kostnadsmarginer.  

Man kan gå inn på hver anbudsgruppe for å definere en prosentandel og en eksakt verdi som 

del av tilleggskostnadene og kostnadsmarginer som skal høre til anbudsgruppen. Det er også 

mulig å ekskludere en anbudsgruppe fra å ha tilleggskostnader og kostnadsmarginer. 

Anbudsrapport 

Etter man er ferdig med å legge til marginer og tilleggskostnader til de kalkulerte kostnadene i 
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prosjektet, er man klar til å lage en anbudsrapport. Man kan velge mellom å ha med alle 

anbudsgrupper i en rapport, eller man kan manuelt velge de anbudsgruppene man ønsker å 

inkludere i rapporten etter ønsket nivå fra oppdelingsstrukturen til anbudsgruppene. 

 

Figur 41: Anbudsrapport. 

Figur 41 viser et skjermbilde av en anbudsrapport som inkluderer fortjenestemarginer 

(”Margins”) og risikotillegg (”Risks total”).   

10.2.7 Kalkulasjonsrapport 

Med Estimator sine forskjellige oppdelinger for kostnadskalkulasjon kan man lage 

kalkulasjonsrapporter på ulike nivåer av detaljeringsgrad. Dette gir muligheten til å lage 

plasseringsbaserte, elementbaserte, aktivitetsbaserte og ressursbaserte kostnadsrapporter. Man 

kan også lagre en kostnadsrapport som en Microsoft Excel fil, slik at man senere kan redigere 

og distribuere kostnadsrapporten ved bruk av regneark.  

Når man starter å lage en kostnadsrapport er det viktig å velge hvilken type rapport man 

ønsker å generere. De tilgjengelige typene av rapporter er presentert i tabell 2 under. 

Tabell 2: Tilgjengelige rapporter i Estimator. [48] 

Modul Rapport Klassifisering 

Kostnadsmodul   

Strukturer og mengder 

(Structures and Quantities) 

Plasseringsbasert 

kostnadsrapport 

Klassifisert etter modellplassering, 

manuell plassering 

Bygningselementer  

(Recipes) 

Elementbasert 

kostnadsrapport 

Klassifisert etter bygningselement 

Fag 

(Methods) 

Aktivitetsbasert 

kostnadsrapport 

Klassifisert etter fag (Arbeidstype) 

Ressurs 

(Resources) 

Ressursbasert 

kostnadsrapport 

Klassifisert etter ressurs 

(Anskaffelses-/innkjøpsgrupper) 

Anbudsmodul   

Anbudskalkulasjon 

(Tender Calculation) 

Anbudsrapport Anbudsgrupper 

 

Enhetspriskalkulasjon 

(Unit Price Calculation) 

Detaljert anbudsrapport 

(inkluderer fag) 

Anbudsgrupper 
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10.2.8 Cost manager 

Vico sin Cost Manager brukes til kostnads- og budsjettstyring. Dette er et visuelt verktøy for å 

analysere og kommunisere om et prosjekt sine kostnader og forandringer som oppstår i 

forhold til kostnader og budsjett i løpet av prosjektering og bygging. 

Kostnadskalkyler og budsjett fra et prosjekt kan importeres fra Estimator eller Microsoft 

Excel til Cost Manager. Når man bruker Estimator kan data automatisk formateres direkte til å 

brukes i Cost Manager. Etter å ha importert de ulike kalkyleversjonene til Cost Manager blir 

det neste steget å definere strukturen for budsjettet og kostnadsmål for de ulike delene. 

For eksempel kan det øverste nivået av oppdelingsstrukturen være selve prosjektbudsjettet. 

Videre på neste nivå i oppdelingsstrukturen kan det være store arbeidskategorier som 

bæresystem, kledning, interiør, etc. Hver av disse arbeidskategoriene vil ha et eget 

kostnadsmål. Denne oppdelingsstrukturen kan være så detaljert som prosjektet krever. 

Etter man har definert kostnadsmålene kan man sammenligne importerte versjoner av 

kostnadskalkyler med definerte kostnadsmål for å se om prosjektet holder seg innenfor 

budsjettet. 

Definere kostnadsmål 

Cost Manager sitt konsept for å sette kostnadsmål (”Target Costs”) tillater å definere mål eller 

budsjett for prosjektet og for forskjellige kategorier av prosjektet. 

 

Figur 42: Skjermbilde i Cost Manager med tidslinje, oppdelingsstruktur og kostnadsmål. 

Som man ser fra figur 42 så har hovedkategoriene i prosjektet automatisk blitt importert ved 

hjelp av den kategoriske klassifiseringsstrukturen brukt i Estimator. Videre brukes 

redigeringsfunksjonen for kostnadsmål (”Target Costs Editor”) til å definere kostnadsmålene 

for de poster man ønsker. Som i eksempelet over er kostnadsmålet/budsjettet for hele 
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prosjektet på $ 44 000 000, og i tillegg er det på nivået under satt kostnadsmål på kontor 

(”Office”), boligdel (”Residental”) og parkering (”Parking”). 

Man trenger ikke skrive inn alle verdiene når man definerer kostnadsmål, det holder å skrive 

inn de verdiene man kan finne ved hjelp av den prosjektinformasjonen man har tilgjengelig 

for øyeblikket. Kostnadsmålene som man skriver inn kan defineres enten som en 

kostnadsverdi eller som en prosentandel fra det totale kostnadsbudsjett om er definert på det 

høyeste planet i oppdelingsstrukturen. Når man har skrevet inn alle kjente verdier i 

redigeringsfunksjonen for kostnadsmål, kan man bare klikke med musen utenfor 

kostnadsmåltabellen og de resterende postene vil kalkuleres automatisk. 

Nederst i figur 42 er det en tidslinje. Denne tidslinjen gir en oversikt over de forskjellige 

versjonene av kalkyler som er publisert i Cost Manager fra Estimator. En importert versjon 

dukker automatisk opp på tidslinjen og markerer datoen kalkylen er fremstilt. 

Sammenligne versjoner av kostnadskalkyler 

Etter man har gjennomført settet av kostnadsmål, kan man sammenligne en importert 

kostnadskalkyle mot kostnadsmålene for å se om prosjektet er innenfor målsetningen for 

budsjett. 

For å sammenligne en versjon av kostnadskalkylen med budsjetterte kostnadsmål må man 

aktivere både kostnadsmålene og den ønskede versjonen av kalkylen. Dette kan gjøres enkelt 

både i Cost Manager sitt arbeidspanel og tidslinje. 

 

Figur 43: "Cost Explorer"-vinduet i Cost Manager. 

Etter at man har sammenlignet kostnadsmålene og kostnadskalkylen vil man se at 

trestrukturen i Cost Explorer har fått farger, se figur 43. De fargede sirklene representerer 



Masteroppgave, NTNU, vår 2009       Livar Jaarvik 

 

71 

 

statusen av kostnadene assosiert med den kategoriske oppdelingsstrukturen. Hvis en sirkel er 

rød vil det si at denne kategorien overgår det budsjetterte kostnadsmålet, og hvis en sirkel er 

grønn betyr det at de kalkulerte kostnadene er innenfor budsjettet. En sirkel kan også være 

splittet diagonalt, dette betyr at det er satt opp en kostnadsusikkerhet (maksimums- og 

minimumspris) for en eller flere kategorier innen denne posten. 

Hvis man har importert to eller flere kalkyleversjoner inn i Cost Manager, kan man også 

sammenligne to versjoner side ved side. Ved å sammenligne to kalkyleversjoner side ved side 

så vil dette hjelpe til med å analysere forandringer i mengder og kostnader mellom de to 

versjonene. På samme tid blir også begge versjonene sammenlignet med kostnadsmålene. 

 

Figur 44: Sammenligning av to kalkyleversjoner i Cost Explorer. 

Etter å ha aktivert en nyere kostnadsversjon, ser man på figur 44 at det har kommet en ny 

form inn i Cost Explorer. Firkanten representerer her den gamle versjonen og sirkelen 

representerer den nye versjonen. Man kan nå raskt se hvor forandringer er gjort i 

kostnadskalkylen fra forrige versjon, indikert ved forandring av farge og prosentandel i 

oppdelingstreet i Cost Explorer. 

En typisk forandring som her ofte vil forekomme er at kostnadsusikkerhetsanslag tilført i 

tidligfasen vil byttes ut med kalkulerte kostnader. Dette vil i Cost Explorer vises ved en rund 

sirkel fra den nyere versjonen og en splittet firkant fra den gamle versjonen. 

Hvis man ønsker å analysere kostnadsvariansen mellom de to kalkyleversjonene så kan dette 

gjøres i panelet for prosjekt data (”Project Data Panel”). 
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Figur 45: Project Data Panel 

Dette skjermvinduet som er vist i figur 45 inneholder all informasjon fra prosjektet som er 

importert fra Estimator. Her kan man altså bryte ned til elementmengder etter plassering, fag 

og ressursnivå, for så å analysere hva som forårsaker en kostnadsforandring mellom en 

gammel og en nyere kalkyleversjon. 

Det første nivået man kommer til her er fagnivået, som viser alle fagene for det valgte 

bygningselement og forandringer i kostnader. Som man ser fra figur 45 så er kostnadsposten 

for innredning (”Interior Construction”) tatt bort, siden man fant ut at dette var en 

kostnadspost som ble dekket av andre poster.  

I tillegg til fag og ressurser kan man også analysere forandringer i mengder. Dette gjøres i 

funksjonen ”Recipe Usage” (Utførelse av bygningselement).  

Visualisering av kostnader og mengder med 5D Presenter 

Når man har basert kalkylene på en modell fra Constructor ved å ta ut mengder og plassering 

fra denne, kan man bruke denne modellen til å visualisere hvor mengder og kostnadsvarianser 

oppstår i prosjektet ved å bruke integreringen fra Cost Manager til 5D Presenter. I figur 46 

vises det hvordan man kan visualisere noen betongsøyler fra parkeringsplassen. 



Masteroppgave, NTNU, vår 2009       Livar Jaarvik 

 

73 

 

 

Figur 46: Betongsøyler ("Concrete Column") skal vises i 5D Presenter. 

5D Presenter vil starte opp og belyse de relaterte bygningselementene, mens de andre 

elementene i modellen vil være gjennomsiktige. Dette er vist i figur 47. 

 

Figur 47: Betongsøyler viste i 5D Presenter. 

Dette hjelper med raskt å identifisere akkurat hvor disse elementene er i modellen. Å bruke 

dette verktøyet i et prosjektmøte gjør det mye enklere å forklare kostnadspostene man har 

dokumentert og de kostnadene man har i tegningene. Dette integrerer disse to aspektene og 

hjelper med å fokusere på å ta de riktige beslutningene, istedenfor å bruke tid på å finne ut 

hvor kostnadsvariansene kommer fra. [50]  
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11 Hvordan kan BIM-kalkulasjon forbedre kalkulasjonsprosessen i 

Skanska? 
Dette er en drøftingsdel der det fra bakgrunn av teori, praksis og casestudium skal gjøres en 

vurdering på hvordan BIM-kalkulasjon kan forbedre kalkulasjonsprosessen i Skanska. Det er 

valgt å starte med en sammenligning av eksisterende teori og praksis i Skanska, etterfulgt av 

anbefalt metodebruk for BIM-kalkulasjon. Siden er det sett på fordeler og begrensinger med 

BIM-kalkulasjon, og egne erfaringer ut fra mitt arbeid i casestudiene. 

11.1 Sammenligning av eksisterende teori og praksis i Skanska 
I den eksisterende teorien nevnes arealprismetoden ved kalkylearbeid i konseptfase, og det er 

den samme metodikken og de samme hjelpemidlene som tas i bruk ved normal praksis ved 

kalkylearbeid i konseptfase i Skanska. I kalkulasjonsverktøyene Calcus og Vico Estimator er 

det egne prisdatabaser som baserer seg på tidligere prosjekter. I Skanska brukes også 

erfaringstall, men her har de ingen rutiner for lagring av tall i en database eller en 

erfaringsbank. Her bruker kalkulatøren sin egen erfaring og setter priser basert på areal- og 

volumpriser. Etterkalkyler av tidligere arkiverte prosjektet, eller eventuelle referanseprosjekt, 

brukes også her til prissetting.  

I tidligfase har Skanska så vidt begynt å ta i bruk Calcus til kostnadsvurdering, men 

kostnadsvurderinger gjøres også manuelt slik som beskrevet i teoridelen. Her brukes uansett 

elementmetoden til kalkulering. Ved manuell kalkulering i Skanska bygger kostnadene på 

erfaring, og dette kan i noen tilfeller gi dårlig informasjon og kontroll i forhold til hva som er 

innbakt i elementene. Ved bruk av Calcus har man større kontroll på hva som er innbakt i 

elementene, i tillegg er kostnadsvurderingene basert på oppdaterte prisregister, ikke priser ut 

fra egne erfaringer. Prisregistrene kan endres manuelt om man har informasjon som ikke 

samsvarer med prisregisteret.  

Detaljpriskalkylen i detaljfasen er sammenfallende med anbudskalkylen, og metodene som 

brukes her er derfor produksjonsrettet. Denne kalkylen er basert på pristall for material- og 

arbeidsforbruk med referanse til produksjonsmetoder, produksjonsutstyr, og andre forhold 

som påvirker ytelsene. Ved normal praksis i Skanska blir alle arbeidsoperasjoner og 

komponenter kalkulert hver for seg, og enhetstider og priser settes sammen til komplette 

komponenter.  

I teorien nevnes følgende maler for strukturering av prosjektdokumenter: 

- NS 3420 – Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 

- NS 3451 – Bygningsdelstabellen  

- NS 3453 – Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekter 

- Eller firmainterne kontoplaner 

I Skanska lages kapittelstrukturen manuelt i SelPro. De fleste detaljkalkulasjoner i norske 

byggeprosjekt bygges opp etter NS 3420, dette må i Skanska gjøres manuelt om det er et krav 

for kalkylene. Kontoplanen til Calcus er bygget opp etter nevnte NS 3451, i tillegg kan man 

slå opp eller søke seg frem til NS 3420-koder og knytte prislinjer til den tilhørende koden.  
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En sammenligning av eksisterende teori, praksis i Skanska og anbefalte kalkulasjonsmetoder 

for BIM-kalkulasjon kan oppsummeres på følgende måte i tabell 3: 

Tabell 3: Sammenligning av kalkulasjonsmetoder.  

Fase Teori for tradisjonell 

kalkulasjonsprosess 

Typisk praksis i Skanska Anbefalt for BIM-

kalkulasjon 

Konseptfase Arealprismetoden Erfaringsbasert, regner fra 

areal- og volumparametre med 

erfaringstall. Synsing. 

Basert på areal- og 

volumparametre 

Tidligfase Elementmetoden Calcus. Kostnadsvurdering 

basert på pris-/elementregister. 

Bytter priser etter erfaring. 

Basert på bygningsdeler 

Detaljfase Detaljprismetode SelPro. Kapittelstruktur lages 

manuelt gjerne etter NS 3451 

eller NS 3453 vedlegg A. 

Basert på mengdeuttak og 

knyttet til NS 3420-kode 

 

11.2 Anbefalt metode for bruk av BIM-kalkulasjon i ulike prosjektfaser 
BIM-kalkulasjon er faseavhengig akkurat som tradisjonell kalkulasjon. Anbefalt metode for 

bruk av BIM-kalkulasjon er oppsummert under. 

Konseptfase 

Kalkulasjon av kostnadene i konseptfasen bør baseres på areal- og volumparametre, linket 

opp mot en oppdatert prisdatabase. Disse nøkkelparametrene forberedes ut i fra arkitektens 

ulike BIM-alternativer med utgangspunkt i romprogrammet. Dette bør brukes som et grunnlag 

for sammenligning av investeringskostnadene mellom de ulike alternativene. 

Tidligfase 

Kostnadskalkyler basert på areal og volum supplert med foreløpige bygningsdeler bør 

utarbeides fra modellene i tidligfaseprosjektet. Her skal man arbeide med å bryte ned 

erfaringspriser fra areal- og volum til bygningsdeler, og legge inn eksakt pris på identifiserte 

objekter som man vet man skal ha, for eksempel ti toalett om man har ti bad i en boligblokk. 

Denne kalkulasjonsmetoden baserer seg altså i hovedsak på bygningselementer/bygningsdeler 

slik som elementmetoden, i tillegg til areal og volum. 

Detaljprosjektering 

Kostnadskalkyler basert på mengdeberegningene vil utarbeides med utgangspunkt fra BIMene 

i prosjektet. Disse mengdeberegningene vil også brukes som grunnlag i kontraherings- og 

anbudsfasen. En BIM dekker sjelden alle nødvendige fag og informasjon. Selv om det er 

mulig å ta mengdeuttak fra en BIM på flere forskjellige måter kan det allikevel være 

nødvendig å utføre mengdeberegning på den tradisjonelle måten. Detaljkalkulasjonen bør 

bygges opp etter NS 3420. 

11.3 Fordeler oppdaget med BIM-kalkulasjon 
BIM-kalkulasjon gir flere fordeler som kan forbedre kalkulasjonsprosessen i Skanska. De 

viktigste fordelene jeg har oppdaget ved å sammenligne teori, praksisen i Skanska og 

casestudie av programvareløsninger for BIM-kalkulasjon er: 
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- Mulighet for bedre utnyttelse av konseptfasen. 

I denne fasen er den viktigste hovedoppgaven å sammenligne de ulike alternativene 

for å velge det beste konseptet. Vanlig praksis i Skanska for gjennomføring av 

konseptfasen bærer preg av mye synsing, og blir ofte dårlig utnyttet. Flere 

kalkulasjonsavdelinger og prosjektutviklere sliter på grunn av tidspress med å få 

evaluert grundig nok flere alternativer før det må tas en beslutning for valg av konsept. 

Å finne ut at et spesielt konsept er betydelig over kostnadsramme etter å ha brukt mye 

tid og anstrengelse er uheldig. Det kan her være av stor verdi og hjelp å ha en 

tilnærmet bygningsmodell bygget opp og linket til en kostnadsdatabase med 

erfaringsverdier fra tidligere prosjekter. Med BIM kan det gjennomføres effektive 

kostnadsoverslag basert på areal og volum, og videre kan det kjøres flere iterasjoner 

av ulike konsepter som evalueres. Ved å utvikle en konseptmodell før man produserer 

en detaljert bygningsmodell får man en nøyere evaluering av de foreslåtte konseptene. 

Tidlig evaluering av konsepter ved å bruke analyse- og simuleringsverktøy vil øke den 

helhetlige kvaliteten på bygningen. 

- Reduksjon i arbeidstimer for å produsere en kalkyle. 

Et BIM-basert kalkulasjonsverktøy vil utføre den tidkrevende og kjedsommelige 

prosessen med mengdeuttak delvis eller helt automatisert. Her vil det være store 

innsparinger i arbeidstimer for kalkulasjonsteamet i forhold til den tradisjonelle 

framgangsmåten. Dette kan utgjøre flere ukers arbeid avhengig av prosjektets 

kompleksitet. 

- Nøyaktige kalkyler i sanntid. 

Modellen forsikrer nøyaktigheten på mengdeuttak ved å bekrefte at alle objekt er 

opptelt og inkludert. Dette reduserer potensialet for kalkuleringsfeil, og gir en bedre 

validitet i forhold til den tradisjonelle fremgangsmåten med linjal og kalkulator. Rask 

tilbakemelding på kostnadene tillater prosjekteringsteamet å fokusere på å analysere 

de økonomiske virkningene ved alternative forandringer i prosjektet, istedenfor å 

evaluere nøyaktigheten av kalkylene.   

- Visuell fremstilling av kalkylen. 

Når kostnadskalkylene er basert på informasjon med blant annet mengder og 

plassering i fra en modell, kan man bruke denne modellen til å presentere grafisk hvor 

mengder og kostnadsvarianser oppstår i prosjektet. Man kan belyse de relaterte 

bygningselementene, mens de andre elementene i prosjektet for eksempel kan være 

gjennomsiktige. Dette hjelper med raskt å identifisere akkurat hvor disse elementene 

er i modellen. Ved å fremstille kalkylen visuelt i et prosjektmøte kan man mye enklere 

og raskere forklare og vurdere aktuelle kostnadsposter. 

- Kalkulatør kan konsentrere seg om kostnadssparende tiltak. 

BIM-assistert kalkulasjon vil ikke ta jobben fra kalkulatører, det vil isteden frigjøre 

dem til å sette fokus på mer verdifullt arbeid enn mengdekalkulering, som vil gi økt 

verdi for prosjektet. Kalkulasjonsprosessen omfatter også å evaluere forhold i 

prosjektet som har innvirkning på kostnadene, slik som unike tekniske detaljer, 

uvanlige konstruksjoner og steder med vanskelig adgang. Automatisk identifikasjon 

av slike forhold er ennå ikke mulig ved bruk av BIM-verktøy.  



Masteroppgave, NTNU, vår 2009       Livar Jaarvik 

 

77 

 

11.4 Begrensninger med BIM-kalkulasjon 
Det er begrenset hvor mye som kan modelleres i en 3D BIM. Elementer tilhørende anbud som 

for eksempel taktekking, malerarbeid, tapetserarbeid og fast innredning, kan være vanskelig å 

modellere i en modell. Her kan det være mer effektivt beregne arbeidene ut fra faktorer som 

eventuelt kan dokumenteres i BIM-beskrivelsen. Automatisk identifikasjon av spesielle forhold 

i prosjektet som har innvirkning på kostnadene, slik som unike tekniske detaljer, uvanlige 

konstruksjoner og steder med vanskelig adgang, er heller ikke mulig ved bruk av BIM-verktøy. 

Som i den dokumentbaserte kalkulasjonsprosessen, er kvaliteten på mengdene som er kalkulert 

alltid avhengige av kvaliteten på informasjonen og ferdighetene på kalkulatøren. I tillegg ligger 

det også begrensninger ved BIM-kalkulasjon i programvaren, detaljeringsgraden av modellen, 

og begrensninger og ”barnesykdommer” i forhold til utveksling av IFC-filer. 

11.5 Erfaringer med Calcus 

Ved å ta i bruk forhåndsdefinerte prosjektmaler fra Calcus kan man med liten 

informasjonsmengde produsere et rimelig detaljert kostnadsoverslag som muliggjør 

sammenligning av forskjellige løsninger i fasen for valg av konsept. Dette beskriver NOIS 

som kostnadsstyrt prosjektutvikling. Tradisjonelle kalkyler krever stor arbeidsinnsats og er 

basert på erfaring og synsing, siden det fra starten er lite konkret prosjektinformasjon 

tilgjengelig. Slike tradisjonelle kalkyler er vanskelige å bruke videre i prosjekteringen, da de i 

liten grad gir informasjon om forutsetningene som gav denne kalkylen. 

Calcus er en del av en komplett prosjekteringspakke utviklet av NOIS. Kalkylene som lages i 

Calcus kan eksporteres videre til andre programmer i porteføljen som for eksempel ISY G-

Prog Beskrivelse som er et program for utarbeidelse av anbudsbeskrivelser. Grunnlaget i en 

tidligfasekalkyle i Calcus består av mengder og verdier fra areal, volum og bygningsdeler, i 

tillegg kommer dokumenterte avvik, marginer og påslag. Alle disse mengdene og verdiene 

kan endres og kompletteres underveis i prosjekteringen etter hvert som mer informasjon blir 

tilgjengelig. Dette gir mer treffsikre anslag. I tillegg har programmet svært nyttige funksjoner 

som elementregister, prisregister og integrering med NS 3420. 

Calcus kan importere IFC-filer, men har ingen funksjon for eksport av IFC filer. Dette er noe 

som er sårt savnet siden man i utviklingen av kalkylen legger inn informasjon som er til nytte 

i resten av byggeprosessen, som for eksempel: 

- Salgspriser på elementer, da dette kan være av interesse for byggherren. 

- Kalkulert timeverk for bruk i fremdriftsplanlegging. 

- Elementer som av ulike årsaker ikke kalkuleres kan rapporteres tilbake til modellen. 

- Produktinformasjon som kan brukes i dokumentasjon for FDV. 

Under BIM-seminaret arrangert av BuildingSMART 22.02.09 presenterte også Øyvind Jensen 

(markedssjef i NOIS) moduler som tillater at også andre hensyn, som miljø og energi, kan tas 

med i kalkylen. Basisen for slike moduler vil være rimelig lik den eksisterende 

kalkylemodellen, men det vil være verdier som for eksempel resirkuleringsgrad, 

energigjenvinning og CO2-utslipp. Dette virker som en spennende og fornuftig funksjon som 
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kan bli viktig for Skanska med tanke på deres miljøprofil. Reliabiliteten til disse tallene er 

foreløpig svært usikre siden dette er en funksjon med mye usikkerhet knyttet til.  

11.6 Erfaringer med Vico Software 
Vico Software tilbyr en større programvarepakke for kalkulasjon med tilleggsmoduler til 

forskjellige BIM-verktøy. Programmene som brukes til BIM-kalkulasjon i Vico sin 

programvarepakke, Vico Virtual Construction Suite 2008, er Constructor, Estimator, Cost 

Manager og 5D Presenter. Estimator er her hovedprogrammet for BIM-kalkulasjon, og ønsker 

man å produsere en tradisjonell kalkyle bruker man kun Estimator.     

Viktige funksjoner fra Estimator: 

- Generere modellbaserte kalkyler fra modell i Constructor. 

- IFC-kompatibelt. 

- Lage anbudspakker. 

- Kalkulere usikkerhet. 

- Sammenligne kalkyleversjoner med Cost Manager. 

- Gjennomføre kostnadsoppfølging med 5D presenter. 

- Gjennomføre tradisjonell kalkulasjon 

Vico sin kalkulasjonspakke er et kraftig og svært funksjonelt verktøy. Denne måten å 

behandle kalkulering på fungerer godt for entreprenører som har standardisert seg for å gå for 

BIM, og helst akkurat Vico Software sine løsninger. Integrering av BIM mellom 

underentreprenører eller andre prosjektdeltagere, kan gjerne vise seg å bli vanskelig hvis 

forskjellige BIM-verktøy brukes. Dette på grunn av at den foreløpige versjonen av 

utvekslingsformatet IFC ikke er godt nok utviklet til å kunne brukes fullt ut i reelle prosjekter 

på tvers av ulike programvarer og faggrupper. Dette kan føre til at det blir noen byggherrer 

som krever at de prosjekterende skal bruke valgte programvarer i prosjekter med BIM. En 

forutsetning for at BIM skal bli en realitet som utnyttes til det fulle er at IFC-formatet 

videreutvikles til å bli mer funksjonelt. Den nyeste versjonen av utvekslingsformatet er IFC 

2x4, dette er en foreløpig alfaversjon. [9] 

Programvarene til Vico Software er foreløpig ikke tilpasset norske standarder for 

klassifiseringssystemer slik Calcus er. Det er allikevel enkelt å gruppere opp ressursene etter 

firmaets interne struktur eller etter en gruppering som reflektere firmaets anbudspakkestruktur, så 

det er bare et spørsmål om tid før Estimator kommer med integrerte norske standarder for 

klassifiseringssystemer. 

Et annet savn hos Estimator er at det foreløpig bare er mulig å anslå usikkerhet på 

bygningselementer. Det er ingen funksjon for dette under modulen for fag, men dette er en 

funksjon som vil komme i den nye utgaven, Vico Estimator 2009. Dette vil hjelpe med å 

identifisere hvilke fag som inneholder mest risiko i prosjektet. 
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12 Konklusjon 
En bygningsinformasjonsmodell kan inneholde informasjon som kan anvendes gjennom hele 

livsløpet til en bygning. Bruken av BIM er gjerne mest nyttig i de tidlige fasene før bygging. 

Her åpnes det for muligheter som for eksempel visualisering av bygget for å oppnå felles 

målforståelse. Dette forenkler og muliggjør endringer i en tidligere fase, og gjør det lettere å 

oppdage feil i prosjekteringen ved muligheten til å gjennomføre kollisjonsjekker. Mengder og 

materiallister kan enkelt tas ut av modellen, og avanserte simuleringer av for eksempel 

oppvarming, livssykluskostnader, lys, lyd og brann kan gjennomføres på et tidligere stadium. 

Praksisen i Skanska med utgangspunkt i kalkulasjonsprosessen er per i dag varierende. Det er 

foreløpig ikke innarbeidet noen god kultur for kalkulasjon i de tidlige fasene. Calcus blir tatt i 

bruk oftere for tidligfasevurderinger. Men bruken av Calcus i Skanska begrenser seg stort sett 

til at det kjøres en runde for kostnadsvurdering i tidligfase, for så at kalkulatørene ikke bruker 

dette kalkylegrunnlaget noe videre i kalkulasjonsprosessen. Det som er samlende per i dag er 

at selve anbudet skal kalkuleres i SelPro, og produksjonskalkylen skal inn i SKARP, som er 

prosjektoppfølgningssystemet til Skanska. 

For å optimalisere kalkulasjonsprosessene er det viktig å gå gjennom dagens rutiner. Jeg 

mener den største utfordringen i dag ligger ved konseptvalg i tidligfasen. Det tas ikke nok 

beslutninger i tidligfase, og dette skaper ofte problemer senere i prosjektet siden 

handlefriheten og påvirkningsmulighetene minker utover i byggeprosessen. 

BIM-kalkulasjon gir mulighet for bedre utnyttelse av konseptfasen. I konseptfasen er den 

viktigste oppgaven å sammenligne de ulike alternativene og velge det beste konseptet. BIM 

gjennomfører effektive kostnadsoverslag basert på, areal og volum, som analyseres ved bruk 

av erfaringsverdier fra tidligere prosjekter. Dette er en effektiv og tidsbesparende metode som 

gir mulighet for å vurdere flere konsept og kjøre så mange iterasjoner som nødvendig. Et 

BIM-basert kalkulasjonsverktøy vil utføre den tidkrevende prosessen med mengdeuttak delvis 

eller helt automatisk. Dette frigjør kalkulatørene til å sette fokus på mer verdiskapende arbeid. 

Både Calcus og Vico Estimator er svært funksjonelle kalkulasjonsverktøy som kan brukes 

både til tradisjonell kalkulasjon og BIM-kalkulasjon. Vico Software leverer dog en mer 

komplett pakke for BIM. Måten en modellbasert kalkyle i Vico Estimator kan linkes mellom 

modellen i Constructor, kostnads- og budsjettstyring i Cost Manager, og visualisering og 

kostnadsoppfølging i 5D Presenter, gjør at dette er den rette veien å gå for Skanska.  

Calcus har en smart og effektiv funksjon for integrering av NS 3420-koder, i tillegg er 

kontoplanen som man arbeider ut i fra satt opp etter NS 3451. Vico Estimator er foreløpig 

ikke tilpasset det norske markedet, for eksempel ved standarder for klassifiseringssystemer, 

slik Calcus er. De anbefalte kalkulasjonsmetodene ved bruk av BIM bør se ut som følger:  

Tabell 4: Kalkulasjonsmetoder ved bruk av BIM. 

FASE KALKULASJONSMETODE 

Konseptfasen Basert på areal- og volumparametre
 

Tidligfase Basert på bygningsdeler 

Detaljprosjektering Basert på mengdeuttak og knyttet til NS 3420-kode 
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12.1 Veien videre 
Kalkulasjon og prisfastsettelse er viktig i hver fase av et byggeprosjekt. I Skanska har dem i 

skrivende stund en håndbok for kalkulasjon som blir lite brukt. Per i dag gjennomføres det 

ulik praksis for kalkulasjon, og da spesielt kalkulasjon i de tidlige fasene. Man bør nå samle 

de rutinene man har i Skanska for å innarbeide mer like arbeidsmetoder i 

kalkulasjonsprosessen. I tillegg bør også etter hvert BIM integreres i kalkulasjonsprosessen. 

Skanska bør da ta et standpunkt for hvilken programvare de ønsker å ta i bruk. Dette bør være 

en programvare som støtter filutvekslingsformatet IFC. Min anbefaling er her Vico Software 

sin programvarepakke for 5D BIM som støtter modellering, koordinering, mengdeuttak, 

kalkulasjon, planlegging, og kontrollering av produksjon og fremdrift i byggeprosjekter. 

Flere firmaer bruker per i dag 3D modellering og BIM-verktøy, selv om et fåtall av disse 

bruker dette til intelligent modellering, altså BIM. En grunn til dette kan være at det 

foreløpige IFC-formatet ikke er godt nok utviklet til å kunne brukes fullt ut i reelle prosjekter 

på tvers av ulike programvarer og faggrupper. Dette kan føre til at det blir noen byggherrer 

som krever at de prosjekterende skal bruke valgte programvarer i prosjekter med BIM. 

Leverandører for enkelte programvareløsninger forteller også byggenæringen at de ikke 

trenger IFC eller andre åpne løsninger for de har laget en komplett løsning for hele 

byggeprosessen. Dette er ikke den riktige veien å gå. En forutsetning for at BIM skal bli en 

realitet, som utnyttes til det fulle, er at IFC-formatet videreutvikles til å bli mer funksjonelt. 

Dette er kanskje den viktigste oppgaven videre. 

Selv om vi i skrivende stund er inne i en finanskrise, så bør ikke dette svekke 

implementeringen av BIM. Det kan istedenfor ha en positiv innvirkning for implementeringen 

ved at mindre byggeaktivitet kan gi lengre prosjekteringstid, som videre gir rom for utprøving 

av nye arbeidsmetoder og nyere prosjekteringsverktøy. 
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Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av 

bygningsinformasjonsmodellering (BIM) 
Bakgrunn 

Bygningsinformasjonsmodellering vil i årene fremover åpne for mange muligheter. Når BIM 

blir en del av anbudsgrunnlaget gjør dette at kalkulasjonsprosessen endres. I kalkulering av en 

BIM inngår blant annet vurdering av forskjellige kalkulasjonsmetoder, verktøy til bruk i 

kalkulasjonsprosessen, mengdeuttak, returnering av kalkyleinformasjon til modellen, bruk av 

kostnadsmodeller, risikovurdering og kostnadsoppfølging. Skanska ønsker å få vurdert 

mulighetene BIM gir i forbindelse med en kalkulasjonsprosess. 

 

Oppgave 

Studenten skal utrede og granske de muligheter for kalkulasjon av byggeprosjekter som finnes 

ved bruk av bygningsinformasjonsmodeller. Dette går også på å vurdere hvordan 

kalkulasjonsprosessen endrer seg ved å ta i bruk slike modeller. 

Siden metodene for kalkulasjon og bruken av kalkylene endres i løpet av byggeprosessen, er 

det viktig å få frem en utredning på hvilke metoder og programvare som gir de mest optimale 

resultatene.  

Oppgaven går ut på følgende: 

- Sette seg inn i og utrede hva bygningsinformasjonsmodeller er, og hvilke muligheter 

som ligger i bruk av disse. 

- Sette seg inn i og utrede hvordan den totale byggeprosess bør gjennomføres i et BIM-

prosjekt. 

- Beskrivelse av kalkulasjonsprosessen i en ordinær anbudsprosess i teorien og i 

Skanska. 

- Sette seg inn i og utrede hva BIM-kalkulasjon er, og se på nye forutsetninger for 

mengdeuttak. 

- Beskrivelse av verktøyene ISY Calcus og Vico. 

- Beskrivelse av hvordan de to verktøyene vil kunne bli brukt til kalkulasjon. 

- Vurdering av hvordan BIM-kalkulasjon og de nye verktøyene kan forbedre prosessene 

i Skanska rundt kalkulasjon. 

Vedlegg A 



 

 

Generelt om oppgaveinnhold og presentasjon 

 

Oppgaveteksten er ment som en ramme for kandidatens arbeid. Justeringer vil kunne skje 

underveis. Eventuelle justeringer må skje i samråd med veileder og faglærer ved instituttet 

(samt med ekstern samarbeidspartner der dette er aktuelt). 

 

Ved bedømmelsen legges det vekt på grundighet i bearbeidingen og selvstendighet i 

vurderinger og konklusjoner, samt at framstillingen er velredigert, klar, entydig og ryddig 

uten å være unødig voluminøs. 

 

Besvarelsen skal inneholde 

 standard rapportforside  

http://www.ntnu.no/info/selvhjelp/ppt-dokmaler/Masteroppgave/ 

 tittelside med ekstrakt og stikkord, 

http://www.ivt.ntnu.no/bat/undervisning/hovedoppgaver/hovedoppgave.html 

 oppgaveteksten (signert) 

 sammendrag, innholdsfortegnelse inkl. oversikt over vedlegg og bilag 

 hovedteksten 

 referanser til kildemateriale som ikke er av generell karakter, dette gjelder også for 

muntlig informasjon og opplysninger 

 besvarelsen skal ha komplett paginering 

 

Se for øvrig ”Råd og retningslinjer for rapportskriving ved prosjektarbeid og masteroppgave 

ved Institutt for bygg, anlegg og transport”. Aktuelle dokumenter og maler ligger på 

http://www.ivt.ntnu.no/bat/undervisning/hovedoppgaver/hovedoppgave.html 

 

Hva skal innleveres? 

 Besvarelsen i original (uinnbundet) 

 To innbundne kopier  

 Eventuelt: X avtalte tilleggskopier for formidling til ekstern samarbeidspartner 

(dekkes av instituttet eller ekstern partner) 

 CD med besvarelse og underliggende materiell i digital form (pdf-format) 

 En kortfattet (tilsv. 1-2 A4-sider inkl. evt. illustrasjoner) populærvitenskapelig 

oppsummering av arbeidet, på html-mal gitt av instituttet, beregnet for publisering på 

internettet. Oppsummeringen bør redegjøre for hensikten med arbeidet og for 

gjennomføringen og de vesentligste resultater og konklusjoner av arbeidet.  

 

Dokumentasjon som med instituttets støtte er samlet inn under arbeidet med oppgaven skal 

leveres inn sammen med besvarelsen. 

 

Den innleverte masteroppgaven med bilag kan av NTNU fritt benyttes til undervisnings- og 

forskningsformål. Ved bruk ut over dette, som utgivelse og annen økonomisk utnyttelse, må 

det inngås særskilt avtale mellom NTNU og kandidaten. 

 

(Evt.) Avtaler om ekstern veiledning, gjennomføring utenfor NTNU, økonomisk støtte 

m.v. 

Beskrives her når dette er aktuelt. 
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HMS 

NTNU legger stor vekt på sikkerheten til den enkelte arbeidstaker og student. Den enkeltes 

sikkerhet skal komme i første rekke og ingen skal ta unødige sjanser for å få gjennomført 

arbeidet. Studenten skal derfor ved uttak av Masteroppgaven få utdelt brosjyren ”Helse, miljø 

og sikkerhet ved feltarbeid m.m. ved NTNU”. 

 

Dersom studenten i arbeidet med masteroppgaven skal delta i feltarbeid, tokt, befaring, 

feltkurs eller ekskursjoner, skal studenten sette seg inn i ”Retningslinje HMS ved feltarbeid 

m.m.” Begge dokumentene finnes på fakultetets HMS-sider på nettet, se 

http://www.ivt.ntnu.no/adm/hms/. 

 

Studenter har ikke full forsikringsdekning gjennom sitt forhold til NTNU. Dersom du som 

student ønsker samme forsikringsdekning som tilsatte ved universitetet, anbefales det at du 

tegner reiseforsikring og personskadeforsikring. Mer om forsikringsordninger for studenter: 

http://www.ntnu.no/studieinformasjon/serving/forsikring.html 

 

Oppstart og innleveringsfrist: 

Arbeidet med oppgaven starter 19.01.2009. 

 

Besvarelsen, som beskrevet ovenfor, skal leveres innen 15.06.2009. 

 

Ansvarlig faglærer ved instituttet: Olav Torp 

 

Øvrig(e) veileder(e) hos ekstern(e) samarbeidspartner(e): Kai Haakon Kristensen, Skanska. 

 

 

Trondheim, den 26.01.2009 

 

 

 

Olav Torp 

Faglærer 

Institutt for bygg, anlegg og transport 
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Intervjuguide 
Informasjon om intervju: Intervjuet gjennomføres i forbindelse med en prosjekt- og 

masteroppgave ved NTNU i samarbeid med Skanska.  

Intervjuet vil være samtalepreget, og det vil bli brukt diktafon for å sikre mest mulig riktig 

gjengivelse av samtalen.  

Intervjuguiden er bare skrevet opp som et hjelpemiddel til punkter som skal gås igjennom og 

diskuteres. 

Bakgrunnsvariabel 

Navn: 

 Email-adresse: 

Stilling: 

 Hovedarbeidsoppgaver: 

Erfaringsbakgrunn: 

 Utdannelse 

 Tidligere arbeidsområder 

Diskusjon rundt anbudsprosessen 

Byggherrens anbudsplanlegging.  

Hvilke bakgrunnsmaterial (anbudsgrunnlag) dere får, oppstartsmøte med byggherre, forskjell 

angående entrepriseform, blir entrepriseform presentert allerede her?  

Kontraheringsform: Egenregi, direkte kjøp, konkurranse med forhandling og 

anbudskonkurranse (åpen/lukket). 

Beskrivelse av anbud. 

Anbudsutvelgelse.  

Kriterier og strategi for hvilke prosjekter dere prioriterer.  

 

Markedssituasjon: Hvilke forhold som vurderes her. 

 Potensielle og eventuelle risikoforhold knyttet til prosjektet, hvordan angripes dette. 

 Potensiell flergangsbyggherre. 

  

Firmasituasjon: Hvilke forhold som vurderes her. 

 Ressurser/kapasitet 

 Ønske om å markere seg i markedet. 

 

 

Vedlegg B 



 

 

Anbudskalkulasjon 

Oppdeling/struktur. NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, og NS 

3451 bygningsdelstabell. Hva tas med i tillegg til pris? For eksempel materiallister, 

timeforbruk, mannskapsbehov, fremdriftsplaner.   

Hvordan blir anbudskalkuleringen organisert? Oppdeling av arbeidspakker, roller og team. 

Top-down vs. Bottoms up.  

 

Bruk av erfaringstall og databank. 

 

Bruk av risikoanalyse, forklar om SelRisk. Hvordan gjøres en risikoanalyse i Skanska? Det å 

ta utgangspunkt i en hendelse, for deretter analysere alternative ulykkeshendelser. Hvilke 

poster pleier å være størst, og hvilke har størst risiko? 

 

Kalkulasjonsmetoder. Arealprismetoden, elementprismetoden og detaljprismetoden. Hva blir 

brukt og når i fasene? Går man rett på detaljprismetoden? 

Hovedfase Underfase Kostnadsangivelse Kalkylemetode Nøyaktighet 

Program  Kostnadsantakelser Antatte arealpriser ± 20-30% 

Prosjektering Forprosjekt Kostnadsanslag Veide arealpriser ± 10-20% 

Hovedprosjekt Kostnadsoverslag Elementpriser ± 5-15% 

Detaljprosjekt Kostnadsoverslag Elementpriser ± 5-15% 

Kontrahering  Kostnadsberegning Detaljpriser ± 5-10% 

Produksjon  (Entreprenørpriser) ± 0-5% 

Bruk  Regnskap Etterkalkyle 0 

 

Priskalkyler og bruk av alternativkalkyler. 

Variable kostnader + faste kostnader + Risiko- og fortjenestepåslag. 

Dekningsbidrag = faste kostnader + Risiko- og fortjenestepåslag 

Selvkost = Variable kostnader + faste kostnader 

Hvordan regnes påslag ut? 

 

Hvordan er du fornøyd med SELPRO hvilke begrensninger har dette programmet? Brukes det 

andre programmer? 

 

Anbudsinnlevering 

Hvordan fungere dette? NS 3400 

 

Anbudsvurdering 

Hvordan fungere dette? 

 

Kontrakt og kontraktstrategier 

I hvilken fase velges entrepriseform? Hva blir brukt mest av entrepriseformer i Skanska? 

Bruk av OPS. 

 

Fikssum 

Arbeidene skal leveres for en bestemt sum som ikke reguleres verken for endringer i mengder 

eller priser/lønninger. 

 



 

 

Fastpris 

Arbeidene skal leveres for en bestemt sum. Entreprenøren tar risiko for eventuell lønns- og 

prisstigning, men ikke for mengdevariasjoner, dvs. summen reguleres for endringer i mengde. 

 

Sumkontrakt 

Ved sumkontrakt er totalsummen bindende for partene. Arbeidene skal leveres for en bestemt 

sum basert på forutsetninger om omfang (mengder), priser og lønninger. Summen reguleres 

ved avvik i forutsetningene. 

 

Enhetspriskontrakt 

Ved enhetskontrakt er det ikke sluttsummen, men enhetsprisen på de enkelte postene som er 

bindende. Byggherren tar ansvaret for mengdevariasjoner, mens entreprenøren har ansvaret 

for at enhetsprisen tar hensyn til alle faktorer i anbudsbeskrivelsen. 

 

Regningsarbeider 

Ved regningsarbeid oppgir entreprenøren timepriser for mannskap og maskiner uten at det er 

nærmere forutsatt når disse prisene skal benyttes. Entreprenøren har derfor ikke mulighet til å 

beregne risiko inn i sine timepriser, og byggherre påtar seg det meste av risikoen knyttet til 

utførelsen av slike arbeider. 

 

Bruk av insentiver mellom Skanska og byggherre, og mellom Skanska og underentreprenører. 

I sammenheng med valg av kontraktstrategi i bygg og anleggsprosjekter er insentiver en 

belønning eller straff som følge av en handling knyttet til kostnader, tidsbruk, kvalitet eller 

omfang i prosjekter. Av dette følger insentivkontrakter. 

 

Hvordan foregår kontrahering av underentreprenør? 

 

Produksjonsoppfølging 

Bruk av etterkalkyle. Hvordan fungerer dette, og hvem gjør hva? 
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MASTEROPPGAVE 

VÅREN 2009 

For  

Livar Jaarvik 

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av 

bygningsinformasjonsmodellering (BIM) 
Bakgrunn 

Bygningsinformasjonsmodellering vil i årene fremover åpne for mange muligheter. Når BIM 

blir en del av anbudsgrunnlaget gjør dette at kalkulasjonsprosessen endres. I kalkulering av en 

BIM inngår blant annet vurdering av forskjellige kalkulasjonsmetoder, verktøy til bruk i 

kalkulasjonsprosessen, mengdeuttak, returnering av kalkyleinformasjon til modellen, bruk av 

kostnadsmodeller, risikovurdering og kostnadsoppfølging. Skanska ønsker å få vurdert 

mulighetene BIM gir i forbindelse med en kalkulasjonsprosess. 

 

Oppgave 

Studenten skal utrede og granske de muligheter for kalkulasjon av byggeprosjekter som finnes 

ved bruk av bygningsinformasjonsmodeller. Dette går også på å vurdere hvordan 

kalkulasjonsprosessen endrer seg ved å ta i bruk slike modeller. 

Siden metodene for kalkulasjon og bruken av kalkylene endres i løpet av byggeprosessen, er 

det viktig å få frem en utredning på hvilke metoder og programvare som gir de mest optimale 

resultatene.  

Oppgaven går ut på følgende: 

- Sette seg inn i og utrede hva bygningsinformasjonsmodeller er, og hvilke muligheter 

som ligger i bruk av disse. 

- Sette seg inn i og utrede hvordan den totale byggeprosess bør gjennomføres i et BIM-

prosjekt. 

- Beskrivelse av kalkulasjonsprosessen i en ordinær anbudsprosess i teorien og i 

Skanska. 

- Sette seg inn i og utrede hva BIM-kalkulasjon er, og se på nye forutsetninger for 

mengdeuttak. 

- Beskrivelse av verktøyene ISY Calcus og Vico. 

- Beskrivelse av hvordan de to verktøyene vil kunne bli brukt til kalkulasjon. 

- Vurdering av hvordan BIM-kalkulasjon og de nye verktøyene kan forbedre prosessene 

i Skanska rundt kalkulasjon. 
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