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Nye fokusområder og regler gir føringer i byggebransjen gjennom nye forskifter og krav, noe 

som vil føre til mer komplekse bygg og flere involverte aktører. For å kunne håndtere en stadig 
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Bransjen ønsker derfor en standardisering av informasjonsutvekslingen, og International Alliance 

for Interoperability (IAI) jobber i dag med utviklingen av et åpent format (IFC) som støtter 

utveksling av informasjon på tvers av filformater og programtyper. Formatet benyttes av de 

fleste typer moderne programvarer i byggebransjen, og er et viktig fundament for 

buildingSMART-teknologien.   

 

BuildingSMART-teknologien bidrar til objektorientert prosjektering. Prosjekteringsteam vil ikke 

bare tegne linjer som i 2D CAD-tegning, men en bygningsinformasjonsmodell bygges opp av 
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kan det være en hensiktsmessig å avgrense kravspesifikasjonene slik de kun gir føringer for det 
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kundene som skal inngå i biblioteket. Hensikten med oppgaven er ikke å sette et absolutt krav til 

innholdet i biblioteket, men å samle mest mulig informasjon som underlagsdokument for det 

videre arbeidet med kravspesifikasjon til biblioteket. 
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Forord 

 

Dette er en masteroppgave utarbeidet ved Institutt for bygg, anlegg og transport, Fakultet for 

ingeniørvitenskap og teknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i 

Trondheim, våren 2009.     

 

Nivået i denne oppgaven er tilpasset personer med byggetekniske kunnskaper, som 

sivilingeniører, ingeniører, arkitekter, etc., uten forhåndskunnskaper om bruk av 

bygningsinformasjonsmodellering. 

 

Det er vanskelig å omtale en rapport som denne som endelig. Utviklingen av 

bygningsinformasjonsmodellering utvides for hver måned og statusbeskrivelser som i denne 

rapporten blir fort gamle.  

 

BuildingSMART og bygningsinformasjonsmodellering er også relativt nye begreper, og det er 

vanskelig å avgrense teorien når det meste henger sammen. Derfor vil det sikkert være mange 

forhold leseren ville ha ønsket omtalt mer og bedre. 

 

Oppgaven har vært et selvstendig arbeid, støttet opp av veiledere fra Skanska Norge AS ved 

Ole Petter Haugen, og Institutt for bygg, anlegg og transport, Norges teknisk- 

naturvitenskapelige universitet ved Amund Bruland. 

 

 

 

 

 

 

 

Trondheim 11. juni 2009 
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Sammendrag 

Fokusområder som energiforbruk og miljøhensyn blir stadig mer etablerte i samfunnet og gir 

føringer til byggebransjen gjennom nye forskrifter og endrede krav fra kunden.  

 

Denne utviklingen vil fortsette, og nye fokusområder vil kontinuerlig dukke opp. 

Byggebransjen er derfor avhengig av å kunne tilpasse seg da stadig flere fokusområder kan 

føre til mer komplekse prosjekter og flere involverte aktører. 

 

For å kunne håndtere en stadig økende mengde informasjon er man avhengig av en strukturert 

metode for kravspesifisering, kobling mellom krav og løsning, og systematisk 

erfaringsoverføring. Man vil også være avhengig av fri flyt av informasjon i et byggeprosjekt, 

og informasjonen må være tilgjengelig for de som trenger den til rett tid.  

 

En viktig brikke for å få til dette er utviklingen av et åpent format (IFC) som støtter utveksling 

av informasjon på tvers av filformater og programtyper. Dette formatet benyttes av de fleste 

typer moderne programvarer i byggebransjen, og er et viktig fundament for buildingSMART-

teknologien.  

 

BuildingSMART handler om informasjonsflyt i hele byggeprosessen, og er en videreføring av 

prinsippene bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og IFC.  

 

Man ser i dag at flere industrier har utviklet seg fra å være håndverksbedrifter til å gå over til 

industrialiserte bedrifter, mens byggenæringen har ligget langt etter. Gjennombruddet av 

informasjonsteknologi innenfor industrien har likevel medført mange endringer, og med 

utviklingen av buildingSMART-teknologien begynner også byggenæringen å se potensialet 

med industrialisering. 

 

Bruken av buildingSMART-teknologien vil føre til at man systematisk kan lagre tegninger og 

dokumenter, noe som kan bidra til gjenbruk av informasjon. Det blir også lettere å lage 

erfaringsbanker, og man vil kunne følge hele prosessen digitalt. 

 

Det er fremdeles nødvendig med en del tilpassing til kravhåndtering for buildingSMART-

standardene, og kobling mellom krav og løsninger i IFC modellen. Bransjen må også fortsette 

med utviklingen av ny og eksisterende programvare, og utarbeide en bedre spesifisering av 

hvilke krav som gir føringer til et bygningskonsept. 

 

Også i Skanska Norge AS ønsker man å synkronisere en større del av produksjonen gjennom 

økt grad av informasjonsdeling og standardisering. Skanska Norge AS jobber derfor for få en 

større industrialiseringsgrad i produksjonen gjennom avdelingen Skanska Product Design.  
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Et av fokusområdene i industrialiseringsarbeidet er standardisering av bygg og bygningsdeler, 

og Skanska Product Design jobber i dag med å bygge opp et eget objektbibliotek basert på 

standardiserte løsninger for bygningsdeler.  

 

Hovedmålet med objektbiblioteket er å redusere varianter av konstruksjoner på byggeplass. 

Dette gjøres ved at de prosjekterende gis tilgang til biblioteket, og at man setter krav til hvilke 

løsninger som skal brukes på et prosjekt. På denne måten bruker man løsninger som er godt 

utprøvde og godt dokumenterte. 

 

Kunnskapen og erfaringene Skanska Norge AS henter gjennom Skanska Product Design kan 

gjenskapes som intelligente IFC-objekter og gjøres tilgjengelig i objektbibliotekene. Ved å 

utvikle et godt og standardisert objektbibliotek vil dermed man ha et godt utgangspunkt for en 

bygningsinformasjonsmodell. 

 

For å kunne vurdere alternative løsninger tidlig i prosjekteringen er man avhengig av at 

løsningene Skanska Product Design presenterer ikke krever for detaljert prosjektkunnskap. 

Det blir også viktig å ha en balansegang mellom antall kriterier som styrer konseptet, og rom 

for kreativitet.  

 

Kravspesifiseringen kan med fordel være fordelt på fag, funksjon eller prosess. Det vil også 

være en fordel med mer konkrete krav fra myndighetene gjennom plan og bygningsloven med 

veiledere. 

 

Videre fokus på opplæring ved innføringen av nye metoder og ny teknologi er en viktig faktor 

i arbeidet for Skanska Norge AS framover. Man må ta høyde for at innføringen av 

standardiserte elementer gjennom Skanska Product Design og buildingSMART-teknologien 

vil ta tid, og på forhånd legge til rette for at implementeringen skal bli en størst mulig suksess.  

 

Det er derfor viktig at Skanska Norge AS bruker mye av ressursene sine på å gjennomføre 

endringer, og ikke bare fokuserer på teknologien som skal endres.  
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Forklaring av forkortelser og begreper 

 

IAI IAI står for International Alliance for Interoperability, en internasjonal 

organisasjon som arbeider for en mest mulig problemfri utveksling av 

digital informasjon i byggeprosessen. 

 

BIM: Building Information Modell; BIM er en måte å digitalisere informasjon 

på - med dette kan man utvikle samhandlingen i byggeprosessene på nye 

måter. Her skjer alle endringer koordinert, og alle involverte kan hente ut 

den informasjonen de trenger.  

 

BuildingSMART Initiativ fra IAI som består av tre standarder for håndtering og utveksling 

av informasjon mellom programmer, fagområder og byggefaser (IFC, IFD 

og IDM). 

 

FDVU Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. 

 

IFC: Industry Foundation Classes; en struktur for standardisert 

informasjonsutveksling mellom programmer, fagområder og byggefaser. 

 

IFD: International Framework for Dictionaries er et rammeverk for fag, prosess 

eller funksjonsspesifikke egenskapssett. Disse egenskapssettene er 

tilpasset IFC modellen og gjør IFC modellen komplett. 

 

IFD library: IFD rammeverket som inneholder alle IFC tilpassede egenskapssett, 

underlagt IAI. 

 

IDM: Information Delivery Manual; denne skal styre informasjonsflyten 

mellom de enkelte prosesser og sørge for at den rette informasjonen 

gjøres tilgjengelig til de rette aktører til rett tid. 

 

TEK Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1997.  
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1 Innledning 
 

1.1 Problemstilling: 

 

Skanska Norge AS er i ferd med å utvikle objektbibliotek for standardiserte bygningsdeler og 

ønsker å belyse hva som kreves av dokumentasjon og kvalitetssikring for elementene i et slikt 

system.  

 

Dagens regler krever dokumentasjon av alle produktegenskaper som medvirker til at 

byggverket tilfredsstiller de grunnleggende krav til helse, miljø og sikkerhet. Omfanget av 

hva som skal dokumenteres er mer omfattende enn under tidligere regelverk hvor det ofte var 

tilstrekkelig å dokumentere kun enkelte egenskaper, eksempelvis brannegenskaper (Statens 

bygningstekniske etat 2006). Produktdokumentasjon er samtidig et tema som tradisjonelt er 

viet mindre oppmerksomhet enn andre områder i prosjekterings - og byggeprosessen.   

 

Ifølge plan- og bygningsloven er kravet til dokumentasjon absolutt. Dokumentasjonen må 

sorteres etter det som er påkrevet for bygningsmyndighetene, det som er prosjektinternt og det 

som er bransjeinternt. Det kan altså komme godt med å ha et oversiktlig arkivsystem (Lovdata 

2008).  

 

Helheten, detaljer og grunnlaget for valg av løsninger må kunne dokumenteres, og eventuell 

tilleggsdokumentasjon må framskaffes når bygningsmyndighetene ber om det. Omfang og 

detaljering av dokumentasjon avhenger av tiltakets vanskelighetsgrad, sannsynligheten for at 

feil skal forekomme og konsekvensene av feil. Nødvendig dokumentasjon kan omfatte 

situasjonsplan, tegninger, beskrivelser, materiallister osv. 

 

Videre vil dokumentasjonen måtte inneholde tekniske tegninger, statiske beregninger med 

dimensjonering av konstruksjonene, tegninger og beskrivelse av aktive sikringstiltak og 

installasjoner, samt kontrollplaner for eventuell videre prosjektering for utførelsen. 

 

Stadig mer fokus på energiforbruk og miljø gir føringer i byggebransjen gjennom nye 

forskifter og endrede krav. Denne utviklingen kommer til å fortsette, og nye fokusområder 

kommer kontinuerlig til å dukke opp. Flere fokusområder vil føre til mer komplekse bygg og 

flere involverte aktører, og for å kunne følge denne utviklingen er byggebransjen avhengig av 

å kunne tilpasse seg.  

 

Man vil i større grad være avhengig av en fri flyt av informasjon i et byggeprosjekt, og 

informasjonen må være tilgjengelig for de som trenger den til rett tid. Det blir derfor stadig 

utviklet programmer som er tilpasset enkelte prosjekteringsoppgaver, med egne filformat, 

oppsett og brukergrensesnitt, med det problem at forskjeller fra program til program 

motarbeider informasjonsutveksling mellom ulike prosjektfaser og fagområder. 
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Bransjen ønsker derfor en standardisering av informasjonsutvekslingen, og International 

Alliance for Interoperability (IAI) jobber i dag med utviklingen av et åpent format som støtter 

utveksling av informasjon på tvers av filformater og programtyper. Formatet kalles Industry 

Foundation Classes (IFC), og er et format for utveksling av bygningsinformasjonsmodellering 

(BIM). Dette formatet benyttes av de fleste typer moderne programvarer i byggebransjen, og 

er et viktig fundament for buildingSMART teknologien (BuildingSMART 2009). 

 

BuildingSMART handler i korte trekk om informasjonsflyt i hele byggeprosessen, og er en 

videreføring av prinsippene bygningsinformasjonsmodellering og IFC. BuildingSMART er 

bygget opp av tre standarder for håndtering og utveksling av informasjon mellom 

programmer, fagområder og byggefaser: 

 

 IFC - Industry Foundation Classes (punkt 3.3) 

 IFD - International Framework for Dictionaries (punkt 3.5) 

 IDM - Information Delivery Manual (punkt 3.6) 

 

Dette er en standard for lagring (IFC), en standard for terminologi (IFD) og en standard for 

forretningsprosess (IDM) 

 

For å lykkes med buildingSMART teknologien er det viktig å bygge opp objektbibliotek
1
 i et 

format som kan utveksles i bygningsinformasjonsmodellen.  

 

Utfordringene ved å utvikle gode objektbaserte bibliotek er ofte manglende dokumentasjon 

for å definere hvilke kravspesifikasjoner som er nødvendige for detaljene i biblioteket. Det er 

derfor viktig å definere hvilke krav som er avgjørende for utvikling av biblioteket. Gjerne 

fordelt på fag, funksjon eller prosess.  

 

Man er også avhengig av en strukturert programmering som følger prosjektering, bygging og 

bygningens livsløp for å kunne håndtere stadig mer komplekse byggeprosjekter. For å kunne 

ta hensyn til alle aspekter i et livsløp er man derfor avhengig av at de riktige kravene blir 

identifisert før konseptet for bygningen fastsettes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Et objektbibliotek kan her defineres som en serie med objekter med definert og relevant informasjonsinnhold. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Bygningsinformasjonsmodellering
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1.2 Bakgrunn for valg av oppgave 

 

Skanska Norge AS har gjennom mange år jobbet med å få til en industrialisert byggeprosess 

gjennom utvikling av byggeplattformer
2
 for boligproduksjon og standardisering av 

komponenter.  

 

I prosjekter hvor disse byggeplattformene er utgangspunktet for prosjektutviklingen, blir 

bruken av standardiserte komponenter ivaretatt på en tilfredsstillende måte. For å øke 

utbredelsen av de standardiserte komponentene, ønsker Skanska Norge AS å belyse hva som 

skal til av både informasjon og prosjektstøtte for at de standardiserte komponentene skal bli et 

naturlig førstevalg for alle prosjekter.  

 

Skanska Norge AS jobber i dag med å bygge opp et eget objektbibliotek, basert på 

standardiserte løsninger for bygningsdeler. Objektbiblioteket er et sett med for eksempel dws-

filer
3
 for hver type bygningsdel (Intranett Skanska).  

 

Det arbeides i tillegg med å legge til standard koding på bygningsdelene, slik at de har en 

felles kodetype i systemene til identifisering og overføring. På denne måten kan man følge 

bygningsdelene gjennom hele prosessen, fra generelt objekt til forvaltning, drift, vedlikehold 

og utvikling (FDVU).  

 

 

1.3 Formål med oppgaven 

 

Denne oppgaven beskriver teori knyttet til informasjonsteknologi og objektbasert modellering 

i byggebransjen. Videre vil oppgaven knyttes opp mot avdelingen Skanska Product Design, 

som sorterer under servicefunksjonen Skanska Teknikk.  

 

Skanska Product Design har utviklet et konsept bestående av en byggeplattform og 

standardiserte, predefinerte løsninger for ulike bygningsdeler. Konseptet er utviklet i forhold 

til optimale prinsipper, både tekniske, kostnadseffektive og kvalitative (Intranett Skanska).  

 

Oppgaven vil prøve å identifisere utfordringer og problemområder for utviklingen av 

objektbibliotek basert på Skanska Produkt Design-løsninger. Problemstillingen er knyttet opp 

mot hvilke krav myndigheter og kunder krever til dokumentasjon i et slikt bibliotek, og 

tilgjenglighet til dokumentasjon for det enkelte elementene i biblioteket.   

 

 

 

 

                                                 
2
 En byggeplattform er her definert som et standardisert byggesystem for bygging av råbygg for boligblokker. 

3
 DWS-fil: Drawing Standard Fil. Autocad filformat for standardiserte bygningsdeler 
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1.4 Forskningsbehov 
 

Byggebransjen jobber i dag med en innføring av buildingSMART-teknologi i 

byggeprosjektene, noe som fører til helt nye samarbeidsmetoder. Prosjekteringsmetodene slik 

vi kjenner de i dag vil endres mye, og IFC-formatet er bare en liten del av dette. 

 

Samtidig ser man at mange forsøk på boligbygging med industrialiserte konsepter har 

strandet. Forklaringene er mange og sammensatte.  

 

BIM og buildingSMART er begreper byggenæringen i Norge må forholde seg stadig mer til. 

Både offentlige og store private byggherrer har begynt å stille krav om BIM i sine 

anbudsinnbydelser og konkurranser.  

 

På bakgrunn av dette har forskningsbehovet som ligger bak oppgaven oppstått. Formulering 

av problemstilling er gjort i samarbeid med Skanska Norge AS, og med utgangspunkt i et 

ønske om økt kunnskap om temaet. Denne har også blitt tilpasset i forhold til et omfang som 

passer for en masteroppgave. 

 

 

1.5 Målgruppe 

 

Målgruppe for oppgaven er Institutt for bygg, anlegg og transport ved Norges teknisk - 

naturvitenskapelige universitet som den formelle instansen med ansvaret for denne oppgaven, 

og de deler av Skanska Norge AS som er involvert i arbeidet. 
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2 Metode 
 

2.1 Generelt 

 

Den vitenskapelige metoden man velger å benytte i en undersøkelse er den planmessige og 

systematiske fremgangsmåten for prosjektarbeidet. Metodebeskrivelsen forklarer hvordan 

man utfører arbeidet og gjennomfører den virksomheten som er nødvendig for å kunne løse 

den problemstillingen man satte seg før man begynte.  

 

Valg av metode er avgjørende for etterprøvbare resultater og god kvalitet. Ulike undersøkelser 

stiller ulike krav til data og den kunnskapen man henter ut fra resultatene (Samset 2008).  

 

Innen forskning skiller man ofte mellom to tilnærmingsmetoder: kvalitativ og kvantitativ. 

Kvantitative metoder er forskningsmetoder som befatter seg med tall og det som er målbart 

(kvantifiserbart). De skiller seg således fra kvalitative metoder som er en metode for 

innhenting av opplysninger hvor man istedenfor å undersøke flest mulig forekomster 

konsentrerer seg om noen få, og undersøker disse svært grundig.  

 

Kvalitativ metode omfatter ofte tekstlig informasjon hvor man får mange opplysninger fra få 

personer. Det kan her være vanskelig å etterprøve resultatene. Man vil derfor legge stor vekt 

på relevans og helhetsforståelse ved kvalitative studier (Fellows, Liu 2008).  

 

Ved kvalitative metoder ønsker man å se hvordan innsamlede data passer inn i eksisterende 

teori. Ved å bruke å bruke tallbasert informasjon hvor man har få opplysninger om mange 

undersøkelsesobjekter får man stor grad av etterprøvbarhet og presisjon. Gjennom bruk av 

kvantitativ forskning ønsker man å generalisere og finne samsvar (Fellows, Liu 2008). 

 

Tabellene under viser noen sentrale kjennetegn ved de ulike metodene (Lilledahl, Hegnes 

2000):  

Forskningslogikken i kvalitative metode: Forskningslogikken i kvantitativ metode: 

Fortolkende subjekt-subjekt forhold. (Søker å 

forstå det spesifikke i en helhet). 

Subjekt-objekt forhold.  

 

Forsker er ute i felt og kan påvirkes av 

informant og vise versa. 

Generalisering fra et utvalg til univers. 

Tabell 1: Forskningslogikk (Lilledahl, Hegnes 2000) 

 

Begreper for datakvalitet i kvalitative 

metode: 

Begreper for datakvalitet i kvantitativ 

metode: 

Troverdighet Reliabilitet 

Verifikasjon Validitet 

Overførbarhet Generalisering 

Tabell 2: Begreper for datakvalitet (Lilledahl, Hegnes 2000) 

  

http://no.wikipedia.org/wiki/Kvalitativ_metode
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2.2 Identifisering av metode i denne rapporten 

 

Denne oppgaven baserer seg på kvalitativ metode. Jeg ønsker først og fremst å få en forståelse 

for utfordringene ved oppbygging av objektbibliotek og en utstrakt bruk av 

bygningsinformasjonsmodellering. Rapporten vil i liten grad konsentrere seg om 

forskningsmetoder som befatter seg med tall og det som er målbart, og legger stor vekt på 

relevans og helhetsforståelse for den aktuelle problemstillingen (se tabell 1). 

 

Rapporten er en blanding av litteraturstudium skrevet om det aktuelle fagfeltet og intervjuer. 

Jeg har også samlet informasjon gjennom deltagelse på buildingSMART Masterseminar 2009 

regi av utdanningskoordinator i buildingSMART Eilif Hjelseth, og kurset ”Feilfrie bygg - er 

det mulig?” i regi av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig Forening. Gjennom deltagelsen på 

seminarene har jeg fått god kontakt med sentrale aktører i byggenæringen, og fagmiljøer som 

jobber med buildingSMART.  

 

Litteraturstudiet er foretatt med utgangspunkt i bøker og rapporter rundt temaene 

industrialisering, standardisering av byggeprosessen og buildingSMART, og har blitt 

understøttet av utvalgte artikler. Kvalitetssikring av litteraturen er gjort ved å benytte 

anerkjente journaler og forfattere som har vist faglig tyngde. Det er og gjort sammenligninger 

av forskjellige kilder for å finne samsvar før de har blitt presentert 

 

Det er foretatt kvalitative intervjuer og samtaler med nøkkelpersoner i Skanska Norge AS og 

personer som jobber med buildingSMART.  

 

 

2.3 Troverdighet, verifikasjon og overførbarhet. 

 

Troverdighet, verifikasjon og overførbarhet er begreper man bruker for å beskrive 

datakvaliteten i kvalitative metode (se tabell 2).  

 

Troverdighet gjenspeiler på om forskningen er utført på en tillitsvekkende måte (Thagaard 

1998). I denne studien er dette forholdet forsøkt ivaretatt gjennom å beskrive prosessen så 

nøyaktig som mulig.  

 

Verifikasjon viser til kvaliteten av tolkningene, og om resultatene kan bekreftes av andre 

(Thagaard 1998). Dette er gjort ved å benytte seg av ytrede meninger som er gjengitt av andre 

i ulike kilder, og gjennom intervjuer og samtaler. Jeg har forsøkt å balansere egne tolkninger 

ved å vise til at annen forskning og teorier som kan underbygge mine fortolkninger.  

 

 

 

 

 

http://www.google.no/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.tekna.no%2FikbViewer%2FContent%2F746733%2F94602020_Feilfrie_bygg_5.pdf&ei=ROQfSsm8Jtmw-Aa4sqjcCQ&usg=AFQjCNHd8pm4CfzwUqBcX02DpDmCkvq51g&sig2=PmAZyd41abgeqnLMTJ3eHw
http://www.google.no/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.tekna.no%2FikbViewer%2FContent%2F746733%2F94602020_Feilfrie_bygg_5.pdf&ei=ROQfSsm8Jtmw-Aa4sqjcCQ&usg=AFQjCNHd8pm4CfzwUqBcX02DpDmCkvq51g&sig2=PmAZyd41abgeqnLMTJ3eHw
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Overførbarhet handler om hvorvidt tolkninger basert på en enkelt studie også kan gjelde i 

andre sammenhenger (Thagaard 1998). Tolkningene i denne rapporten kan brukes ved at 

positive og negative erfaringer ved implementeringen av Skanska Product Design i Skanska 

Norge AS og buildingSMART-teknologien i byggenæringen, brukes videre i 

utviklingsarbeidet av konseptene.  

 

Selv om materialet i denne rapporten er for lite til å kunne tilfredsstille krav til et statistisk 

representativt utvalg, kan man anta at resultatene gir et godt bilde på utfordringene videre for 

industrialiseringsarbeidet i Skanska Norge AS.    

 

Det finnes mulige feilkilder i denne rapporten. Kvalitativ data er tolkning av 

enkeltmennesker, og er sjelden faktiske sannheter. Dermed kan deler av de resultatene som 

blir gjengitt her være mindre nøyaktige enn resultater man kunne oppnådd ved kvalitativ 

metode (se punkt 2.1).  

 

 

2.4 Analysemetode 

 

Med utgangspunkt i oppgavens problemstilling har jeg valgt å foreta en kvalitativ 

innholdsanalyse. Dette er en tekstanalyse der ingenting regnes eller måles (Grønmo 2004).  

 

Metoden er valg på bakgrunn av at litteraturen som analyseres hovedsakelig innholder 

skriftlig informasjon i form av ord.  

 

Det som kjennertegner en innholdsanalyse er at innholdet i ulike dokumenter blir gjennomgått 

systematisk med sikte på å finne relevant informasjon om de forholdene som skal studeres 

(Grønmo 2004).  

 

Innholdsanalysen bygger på systematisk gjennomgang av litteratur, med sikte på 

kategorisering av innholdet og registrering av data som er relevante for problemstillingen i 

den aktuelle studien. 
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3 BuildingSMART – Intelligent modellering 
 

I dette kapittelet beskrives prinsippene bak buildingSMART-teknologien. BuildingSMART 

handler i korte trekk om å dele informasjon helt fra begynnelsen av et prosjekt, når en klient 

begynner med utforming av en ide, til når brukeren skal begynne å bruke det nye bygget og 

forventer informasjon om bygningen for forvaltning drift og vedlikehold. Man kan dele 

hovedprinsippene bak BuildingSMART i fire forskjellige kategorier (BuildingSMART 2009): 

 

 En ide – effektiv informasjonsflyt er nøkkelen for å utnytte mulighetene som ligger i 

moderne informasjonsteknologi 

 Et sett standarder – standarder som muliggjør effektiv informasjonslogistikk 

 En organisasjon - BuildingSMART International som er ansvarlig for å fremme og 

forvalte standardene  

 Prosjekter – arenaer hvor standardene brukes.  

 

Arbeidet med buildingSMART ble startet av International Alliance for Interoperability (IAI) 

som ble grunnlagt i 1994, og består av representanter fra bygg- og anleggsbransjen og fra 

programleverandørene (BuildingSMART 2009).  

 

  

3.1 Informasjonsteknologi i byggebransjen 

 

Tradisjonelt i byggebransjen har arkitektur og statikk vært bestemmende for utformingen av 

en bygning. Disse faktorene er fortsatt viktige, men nyere samfunnsutvikling fører til at dette 

alene ikke lenger kan dekke dagens behov på en tilfredsstillende måte. Fokusområder som 

energiforbruk og miljøhensyn blir stadig mer etablerte i samfunnet og gir føringer til 

byggebransjen gjennom nye forskrifter og endrede krav fra kunden.  

 

Denne utviklingen vil fortsette, og nye fokusområder vil kontinuerlig dukke opp. 

Byggebransjen er derfor avhengig av å kunne tilpasse seg da stadig flere fokusområder kan 

føre til mer komplekse prosjekter og flere involverte aktører. 

 

Den økende kompleksiteten i byggebransjen stiller krav til fri flyt av informasjon i et 

byggeprosjekt, og at informasjonen er tilgjengelig for de som trenger den til rett tid. 

Programmer må derfor utvikles kontinuerlig tilpasset de enkelte prosjekteringsoppgaver, med 

egne filformater, oppsett og brukergrensesnitt.  

 

Gjennombruddet av informasjonsteknologi innenfor industrien har medført mange endringer.  

Ny teknologi har gitt endringer i design, metoder og automatisering i framstillingen av 

produkter og materialer, samt en forbedring av produkter (Lessing 2006). 
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Informasjon og kommunikasjon gir i tillegg tekniske muligheter for leveranse av produkter og 

tjenester, behandle krav og løsninger, samt å dele kunnskap og erfaringer blant deltakerne i 

byggeprosessen. Industriens informasjonssystemer har spilt en avgjørende rolle i 

produktivitetsutvikling, og støtte av prosesser som produksjon, salg og produktutvikling og 

logistikk (Lessing 2006).  

 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et begrep som omfatter teknologi for 

innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon. Byggenæringen 

har i dag muligheter til å nytte avanserte informasjons- og kommunikasjonsteknologiverktøy 

som for eksempel bygningsinformasjonsmodellering. Men økt bruk av avanserte IKT-verktøy 

krever en prosess orientering i selskapene, og utvikling av industrielle metoder for å 

maksimere nytten av slike systemer (Apleberg 2003).  

 

For en industrialisert byggeprosess er bruk av produktmodeller nyttig siden det muliggjør 

effektiv og nøyaktig utveksling og bruk av informasjon av alle typer behov i prosessen. For 

eksempel ved 3-D modeller, beregninger, DAK-tegninger, tidsplaner og kostnader, osv. 

 

 

 
Figur 1: Illustrasjon: Programvare fra DDS (Data Design System 2008) 
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3.2 BIM - Building Information Modell 

 

BIM står for Building Information Modell og er et relativt nytt begrep i bygg- og 

anleggsbransjen. BIM er en 3-D tegningsmodell på en felles server som også inneholder 

informasjon og koding for et byggeprosjekt: produktinformasjon, U-verdier, 

brannklassifikasjon osv. (Seehusen 2008). 

 

I Norge bruker man begrepet bygningsinformasjonsmodell når man snakker om det som 

produseres (f. eks en IFC-fil), og bygningsinformasjonsmodellering når man snakker om 

arbeidsprosessene som utføres (Statsbygg 2008). 

 

                               Figur 2: BIM-Hjulet (Teknisk ukeblad 2008) 

I motsetning til den tradisjonelle 2-D plantegningen som gir liten informasjon utover 

strektype, farge og lag, kan man med BIM komme et langt steg i prosessen med å planlegge 

tekniske installasjoner langt tidligere i prosessen. Man vil kunne hente egenskaper som rom 

skjema, areal og volum på rom.  I tillegg vil man få egenskaper til gulv, vegger, vinduer, 

dører og tak, samt søyler, bjelker og dekke. Man vil også kunne få egenskaper som U-verdi på 

alle bygningsobjekter og driftstemperatur i hvert rom (Data Design System 2008). 

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

andre aktører i et byggeprosjekt. Størst fleksibilitet og valgfrihet får man dersom man baserer 

seg på programvare som er sertifisert for utveksling av BIM gjennom åpne standardiserte 

fileformater som IFC (se punkt 3.3).  

http://no.wikipedia.org/wiki/IFC
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For effektiv å kunne bruke BIM i praksis, er det derfor tre hovedelementer som må på plass, 

gjerne kalt BIM trekanten. De tre begrepene er ”Lagringsformat”, ”Terminologi”, og 

”Prosess” (Statsbygg 2008).  

 

 

 Omforent lagringsformat (IFC) 

(se punkt 3.3) 

 Enighet om terminologi (IFD) 

(se punkt 3.5) 

 Koble 

bygningsinformasjonsmodellen 

til relevante 

forretningsprosesser (IDM) 

(se punkt 3.6) 

 

 

 

 

 
Figur 3: BIM trekanten (Statsbygg 2008) 

 

Det er samtidig viktig å fokusere på at BIM er en prosess enn noe annet, og ved å bruke 

datateknologiens muligheter tvers gjennom en byggeperiode og i hele byggets levetid kan 

man oppnå en rekke fordeler.  

 

BIM har allerede fått, og vil fortsatt få stor innvirkning på hvordan bygninger designes, 

bygges og driftes. Utviklinger går også mot at BIM kommer til å påvirke byggeprosessens 

faser og måten byggeprosessen organiseres.  

 

Figur 4 er utviklet i samarbeid med Skanska Norge AS og illustrere hvordan en prosess kan se 

ut ved bruk av BIM. Prosesskartet er utviklet utefra en standard Skanska Bolig prosess, og 

med Statsbygg sin BIM manual som bakgrunnsmateriale (Statsbygg 2008). 
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 Figur 4: Prosess ved bruk av BIM (Egendefinert) 
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En sentral problemstilling ved utviklingen av bygningsinformasjonsmodeller er at bygg- og 

anleggsbransjen er sammensatt av mange fagområder. Hvert fagområde har gjerne sin egen 

terminologi, teknologi, uttrykksmåte og informasjonsstruktur. Selv innenfor det samme 

fagområde forekommer det kommunikasjonsbrist og tap av prosjektinformasjon 

(BuildingSMART 2003).  

 

Utfordringene kan også være sterkt knyttet til at aktørene i byggenæringen er altfor fokusert 

på sin egen rolle i byggeprosessen, og mindre opptatt av helheten og kundenes behov. Dette 

kan sees i sammenheng med en produksjonsorientert tankegang. Det har i tillegg blitt satset 

lite på forskning og utvikling for å fremme langsiktig effektivitet og produktivitet (Andersen 

2004). 

 

Kompleksiteten i et byggeprosjekt øker prosjektomkostningene betydelig, og ifølge IAI har 

man anslått at opp til 30 % av byggekostnadene skyldes oppsplitting av prosesser og 

kommunikasjon. Man ser også at samme opplysninger legges i snitt inn minst 7 ganger i 

forskjellige systemer frem til et bygg overleveres, i tillegg til at samme informasjon skapes på 

nytt i flere systemer. Dagens ”dokumentriske” system er illustrert i figur 5, mens figur 6 

illustrerer et system med en felles server.  

 

 

 

 

 

 
Figur 5: Den dokumentriske situasjonen 

(BuildingSMART – IFC 2003) 

 

 
 Figur 6: En delt modell 

(BuildingSMART - IFC 2003) 
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Det ligger dermed et betydelig innsparingspotensila ved å utvikle modeller som kan følge og 

tilpasse seg byggeprosessen, slik at informasjon kan føyes til i takt med behovet. IFC gjør det 

mulig å skape elektroniske bygningsobjekter med kjente karakteristika. For eksempel vil et 

dørobjekt vite at det er en dør, og kjenne de karakteristika som gjør det til en dør. 

Dørobjektene kan derfor kommunisere med en annen applikasjon, som er helt annerledes 

(BuildingSMART-IFC 2009). 

 

En økt bruk av bygningsinformasjonsmodeller vil kunne bidra til strategisk nytenkning i 

bygg- og anleggsbransjen, og vil være et viktig virkemiddel i Skanska Norge AS for å nå 

delmålene om effektiv prosjektgjennomføring og lønnsom veks (Intranett Skanska). Ved å 

bruke kunnskap fra tidligere faser i prosjektets livssyklus, i tillegg til erfaringsoverføring fra 

tidligere byggeprosjekter, vil kvaliteten på det ferdige produktet øke.  

 

Erfaringstilbakeføring og gjenbruk gir også kortere planleggings og byggetid, samtidig som 

bruk av BIM kan føre til bedre koordinasjon og kommunikasjon mellom partene i prosjektet 

slik at det brukes mindre tid og ressurser.   

 

Bruk av BIM for å gjennomføre kollisjonstesting mellom fag er et annen viktig 

satsningsområde, og gjøres ut fra den grunntanken at det er billigere å gjøre feilene i en 

datamaskin enn når de er kommet ut på byggeplassen. Kollisjonskontroller er mulig dersom 

alle aktørene i et byggeprosjekt jobber på en felles plattform der endringer oppdateres 

kontinuerlig. Med en felles plattform menes en strukturert database som kan håndtere all 

prosjektinformasjon, og gjør at de prosjekterende kan hente ut den informasjonen de trenger 

til sin fagmodell.   

 

Det blir også stadig viktigere å kunne presentere prosjekter, legge fram og diskutere ideer 

gjennom tredimensjonal visualisering tidlig i prosessen, og utviklingen innen byggebransjen 

går i retning av systemer med mulighet for 3D, objektorientering, sterkere 

presentasjonsverktøy og mulighet for bl.a. mengdeberegning, beskrivelser og 

kostnadskontroll. 

 

Ved å bruke en digital modell av den virkelige bygningen vil man få bedre kontroll over 

utformingen i tillegg til man får verdifull visuell tilbakemelding. I tillegg vil man også kunne 

trekke ut den informasjonen som trengs for å beskrive hele bygningen. Ut fra en digital 

bygningsmodell kan filer og byggedokumentasjon trekkes ut. Dette kan være fullstendige 

planer, byggtekniske detaljer, animasjoner og materialelister. 
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3.3 IFC – Industry Foundation Classes 

 

Industry Foundation Classes (IFC) er et åpent og nøytralt format for utveksling av 

bygningsinformasjonsmodellering som skal støtte interoperabilitet
4
 på tvers av fagområder og 

relevante typer programvarer. Dette er en ISO-standard
5
 utviklet av IAI for å standardisere 

utvekslingen mellom ulike applikasjoner og systemer i bygebransjen.  Formatet muliggjør 

dermed informasjonsveksling mellom fagområder og programmer, uavhengig av program og 

filformat (Khemlani 2004). 

 

IFC er en objektbasert bygningsmodell som beskriver hvordan alle objektene og konseptene i 

et bygg henger sammen og hva man må ha av informasjon for å beskrive disse fullverdig. IFC 

kan også beskrives som et formelt utvekslingsformat som gir føringer til informasjonens form 

og innhold for kompatibel utveksling mellom forskjellige fagområder og programmer 

(Khemlani 2004).  

 

 
                      Figur 7: IFC modellen (Haug 2007) 

 

 

Fordelen ved å bruke en IFC kompatibel programvare er at man ikke lenger er avhengig av at 

programmene man benytter må støtte hverandres format for å kunne oppnå informasjonsflyt.  

 

Forutsetningene ligger dermed i at de må kunne importere og eksportere IFC modeller.  

En IFC modellen vil muliggjøre en slik informasjonsflyt gjennom alle faser i bygningens 

livssyklus. IFC formatet støttes av de fleste store CAD
6
 leverandørene og mange analyse 

programmer (Khemlani 2004).  

 

 

 

                                                 
4
 Med Interoperabilitet menes to eller flere systemers evne til å utveksle informasjon og å nyttiggjøre seg av 

informasjonen som er utvekslet. 
5
 International Organization for Standardization (ISO) er en internasjonal standardiseringsorganisasjon som utgir 

standarder innenfor en rekke områder. 
6
 CAD - Computer Aided Design, dataverktøy som brukes til modellering, teknisk tegning og design 

http://no.wikipedia.org/wiki/Standard
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For at en bygningsinformasjonsmodell skal kunne beskrive elementer mest mulig presist, må 

den inneholde mest mulig informasjon fra de involverte fagene. Det vil også være en 

forutsetning at man kan gjøre endringer underveis som automatisk oppdateres i den komplette 

modellen. Dette krever program som både kan lese fra, og skrive den overordnede modellen. 

Informasjon som er tilknyttet forskjellige fagfelt trenger å kunne beskrives av en del 

egenskaper som ikke er en del av IFC formatet.  

 

For å kunne legge inn slik informasjon er man avhengig av egne egenskapssett
7
 som kan 

kobles til IFC modellen. Disse egenskapssettene defineres utenfor IFC standarden og kan 

inneholde de nasjonale variasjoner og fagspesifikke egenskaper som trengs innen et spesielt 

fagfelt. Skal slik informasjonslagring fungere er man avhengig av at alle som skal jobbe med 

samme overordnede BIM bruker de samme egenskapssettene. Hensikten med IFC modellen 

er ikke å romme alle nødvendige egenskapssett, men å kunne gi koblinger til relevante 

egenskapssett i hver enkelt situasjon (Holmqvist 2008).  

 

 

 
                                     Figur 8: IFC (aecbytes 2009) 

 

 

Et sentralt aspekt ved bruk av bygningsinformasjonsmodeller er muligheten for å hente 

erfaringer fra tidligere prosjekter også på tvers av aktører. Forutsetningen for dette er da at 

alle aktuelle aktører bruker den åpne IFC standarden. Dermed forsikrer man at kunnskap fra 

erfaringer ikke kan mistolkes og kan benyttes av alle som gis tilgang. 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 En samling med egenskaper (properties) ved en eller flere klasser av objekter som uttrykker viktige forhold  

  ved objekter, f. eks brannklasse, lydklasse, u-verdi, bæreevne.  
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3.4 IFC modellen 

 

IFC modellen representerer både fysiske objekter som dører og vegger, og mer abstrakte 

konsepter som planer, aktiviteter og områder. De abstrakte konseptene går her under 

fellesbetegnelsen entitet og kan ha et antall egenskaper som navn, geometri, materialer og 

relasjoner
8
. Egenskapene kalles attributter.  

 

IFC modellen består dermed av entitet, attributter og relasjoner som er delt opp i fire nivåer, 

og som følger et strengt referansehierarki. Hierarkiet baseres på at entiteten kun kan referere 

til samme nivå eller høyere, for eksempel et dørblad kan få føringer fra konseptet dør, men 

ikke motsatt (Holmqvist 2008). 

 

Oppbygningen av IFC modellen er illustrert i figur 9 og er hentet fra artikkelen ”The IFC 

Building Model: A Look Under the Hood” av Lachmi Khemlani. Figuren viser hvordan 

modellen har blitt designet.  

 

Modellen er delt inn i fire separate lag som representerer forskjellige nivåer. Hvert lag består 

av flere ulike kategorier, og det er i hver kategori eller skjema som de enkelte enhetene er 

definert (Khemlani 2004).  

 

 

 

 

 

                                                 
8
 relasjoner mellom objekter uttrykker forskjellige former for ”samhøringhet” mellom objektene. Et vindu  

(IfcWindow) kan f.eks ha relasjoner til at det er innsatt i en åpning (IfcOpening) som igjen sitter i en vegg  

(IfcWall). 
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                                                  Figur 9: IFC modellens struktur (Khemlani 2004) 

 

 

Lagene er konstruert på en slik måte at en enhet på et gitt nivå, kan bare være relatert til eller 

refererer til en enhet på samme nivå eller på et lavere nivå, men ikke en enhet på et høyere 

nivå.  

 

Den modulære utformingen er ment å gjøre modellen enklere å vedlikeholde og vokse, og for 

å muliggjøre gjenbruk av enheter fra lavere nivå på høyere nivå. Utformingen er også ment 

får å gi et tydeligere skille mellom de forskjellige faglige enheter slik at en modell enklere 

skal kunne implementeres i fagspesifikke programmer (Khemlani 2004). 
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En kort beskrivelse av de fire lagene i IFC modellens oppbygning er besktrevet her, fra de 

laveste til de høyeste: 

 

 Resource Layer:  

 

Denne inneholder kategorier av enheter som representerer grunnleggende egenskaper som 

geometri, materialer, kvantitet, måling, dato og pris. Egenskaper som er generisk og ikke 

spesifikke for bygninger. De fungerer som ressurser og skal definere egenskapene til entiteten 

i de øvre lagene (Khemlani 2004). 

 

 Core Layer 

 

Dette laget inneholder mer overordnede og abstrakte konsepter For eksempel vil Kernel 

kategorien (se figur 9) definerer viktige konsepter som aktør, gruppe, prosess, produkt og 

relasjoner. Disse går igjen i alle entitetene på høyere nivå (Khemlani 2004). 

 

Produktet Extension kategorien definerer abstrakte byggekomponenter som plass, område, 

bygning og bygningselement. De to andre Extension kategoriene definerer prosessen og 

kontrollrelaterte konsepter som oppgave, prosedyre, arbeidsplan, resultathistorikk og 

arbeidstillatelse (Khemlani 2004).  

 

 Interoperability Layer: 

 

Dette nivået består av de entitets kategorier som ofte brukes og deles mellom de mest vanlige 

bygningsrelaterte entitetene. Her inngår bygningselementer som bjelker, søyler, vegger og 

dører, og konsepter som lydtekniske egenskaper og branntekniske egenskaper. (Khemlani 

2004). 

 

 Domain Layer:  

 

Det høyeste nivået i IFC modellen. Inneholder mer overordnede definisjonene til de enkelte 

fagområdene som arkitektur og anlegg.  Eksempler er arkitektens romprogram og entitetene i 

konstruktørens søyleberegninger (Khemlani 2004). 

 

Figur 9 viser IFC modellens struktur med fire ulike lag og kategorier innenfor hvert lag. 

Kategoriene farget grønt er ISO sertifisert (Khemlani 2004). 
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3.5 IFD – International Framework for Dictionaries 

 

International Framework for Dictionaries (IFD) er en standard for referansebibliotek baser på 

IFC. IFD-standarden (ISO 12006-3) spesifiserer en informasjonsmodell slik at den kan brukes 

til å lagre og skaffe informasjon om bygningsarbeider. 

 

Mens IFC standarden beskriver hvordan elementer i et byggeprosjekt sammensettes og ser ut, 

samt hvordan informasjonen lagres og utveksles, vil referansedata fra IFD standarden fortelle 

hva det er og hvilke egenskaper elementet innehar. Samlet vil IFC-standarden og IFD gjøre 

det mulig å standardisere all informasjonen som lages og utveksles i et byggeprosjekt 

(Haagenrud, Skancke 2005) (Bjørkhaug, Bell 2007). 

 

IFD standarden er implementert i IFD Library (informasjonslageret) som fungerer som et 

moderne sentralbord for bygg- og anleggsbransjen der IFD åpner opp en ønsket linje mellom 

BIM basert på IFC-standard og et vidt spekter av andre applikasjoner.  

 

Dette er et åpent internasjonalt bibliotek der bygningsobjekter brukt i byggebransjen er 

semantisk
9
 beskrevet og gitt et unikt identifikasjonsnummer. I denne sammenheng kalles 

identifikasjonsnummeret GUID
10

, som er en unik global identifikator knyttet opp mot hver 

eneste informasjon som er i IFD Library (Haagenrud og Skancke 2005). 

 

Ved å bruke GUID kan man eliminere kommunikasjonsproblemer som kan oppstå når man 

kommuniserer på tvers av landegrenser og fagområder.  

 

 
        Figur 10: Eksempel på kommunikasjonsproblem (Bjørkhaug og Bell 2007) 

 

Figur 10 illustrer utfordringene man kan få ved å oversette det norske ordet dør til det 

engelske door. I Norge mener man da dør med karm, mens i Storbritannia ville bare mene 

dørbladet. IFD løser dette ved å holde navn og språk adskilt fra konseptet i seg selv      

(Bjørkhaug og Bell 2007). 

 

IFD er dermed et viktig hjelpemiddel for å rydde opp i det språkkaoset som finnes innen 

informasjonsutveksling i bygg- og anleggsbransjen. IFD er også IFC kompatibel og kan bli 

brukt til å legge inn og hente ut detaljert data fra bygningsinformasjonsmodeller.  

                                                 
9
 Semantikk er den grenen av språkvitenskapen som studerer ordenes betydning. 

10
 Global Unique Identifier, et helt entydig, unikt, autogenerert ”fødselsnummer” som lages for hvert objekt i en 

IFC-modell, og som aldri skal endres eller gjenbrukes 

http://dev.ifd-library.org/index.php/User:Lars.Bj%C3%B8rkhaug
http://dev.ifd-library.org/index.php/User:H%C3%A5vard.Bell
http://dev.ifd-library.org/index.php/User:Lars.Bj%C3%B8rkhaug
http://dev.ifd-library.org/index.php/User:H%C3%A5vard.Bell
http://dev.ifd-library.org/index.php/User:Lars.Bj%C3%B8rkhaug
http://dev.ifd-library.org/index.php/User:H%C3%A5vard.Bell
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Dette gjør at det kan frigis informasjon om klassifikasjonssystemer, informasjonsmodeller, 

objektmodeller og prosessmodeller som alle refererer til et kjent rammeverk (Eriksen 2008).  

 

Det er viktig å utvikle IFD Library i samspill med aktørene i næringen slik at det på sikt blir 

en naturlig del av buildingSMART kompatibel programvare som tilbys på markedet.  

 

Det jobbes derfor kontinuerlig med å videreutvikle IFD library, og meningen er at 

referansebiblioteket skal ligge på en server som kan brukes både nasjonalt og internasjonalt. 

Utviklingen av biblioteket er et samarbeid mellom Norge, Canada, USA og Nederland  

(Trepper 2008). 

  

 

 
                  

                Figur 11: IFD library i Google SketchUp (Bell 2008) 
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3.6 IDM – Information Delivery Manual 

 

Tett knyttet til IFC er begrepet Information Delivery Manual (IDM). IDM står sentralt i 

oppbygningen av bygningsinformasjonsmodeller og har som hensikt å beskrive de ulike 

arbeidsprosessene og informasjonsleveransene i et prosjekt. Manualen skal med andre ord gi 

de nødvendige føringene for å få den nødvendige kontrollerte informasjonsflyten (Nosyko 

2008). 

 

En komplett IFC modell kan inneholde enorme mengder informasjon, og man er avhengig av 

spesifisering om hvem som skal ha tilgang på prosjektet, og hvilken informasjon som skal 

utveksles mellom de enkelte fasene og fagene. I tillegg er det essensielt at kvaliteten til 

informasjonen er god nok. IDM er spesielt laget for å kunne dele opp den integrerte IFC-

modellen i mindre og mer anvendelige deler, slik at kun den informasjonen som er relevant 

blir sendt til mottakeren. Den fungerer dermed som et filter som kan spesifisere de delene av 

IFC-modellen som er relevante for de aktuelle aktørene. 

 

IDM kan dermed brukes til stille krav til hvilke aktører som skal levere informasjon til IFC-

modellen, og hvilke informasjon som skal leveres. Man kan også stille krav til hvem som skal 

ha tilgant til informasjonen. IDM vil også identifisere diskrete aktiviteter som foregår i 

bygningsprosessen, informasjon som kreves for utførelsen og resultatene av disse aktivitetene 

(AEC3 2009). 

    

Ved å bruke IDM til å spesifisere nøkkelpunkter i prosessen der informasjonsutveksling 

forekommer, informasjonen i disse utvekslingene, hvem av aktørene som lager og får nytten 

av informasjon, og hvordan informasjonen bør støttes av programvare, vil en IFC-modell 

kunne gi innblikk i ekte prosjekters behov og fremskynde bruken av BIM i prosjekter.  

 

IDM vil gi BIM brukere en lett forståelig beskrivelse av bygningsprosessen og 

informasjonskrav som må skaffes for at prosessene skal bli vellykket og gi gode resultater. 

Dette vil gjøre informasjonsutvekslingen mellom aktørene mer pålitelig, samtidig som 

informasjonskvaliteten og beslutningsgrunnlaget forbredes. Dette vil igjen føre til økt 

effektivitet i BIM prosjekter (Wix 2007). 

 

IDM bidrar også til å identifisere og beskrive den detaljerte funksjonelle oppbygningen av 

prosesser og hvilke deler av IFC som trenger systemstøtte. Dette bidrar til økt 

brukervennlighet, det blir letter å kvalitetssikre informasjonsutveksling og sørge for gjenbruk 

av programvaredeler.  
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3.7 IDM – Struktur og komponenter 

 

I IDM modellen blir hver prosess beskrevet individuelt og hver beskrivelse vil overordnet 

være delt i tre deler: 

 

Utvekslingskrav (Exchange requirements):   

Ikke-teknisk beskrivelse av informasjonen i IFC. Gir krav om hvilke informasjon innen IFC 

som er aktuell for hver aktør i verdikjeden.  

 

Utvekslingskravene skal (Espedokken 2006):  

 

• Fastsette hvilken informasjon en prosess trenger 

• Beskrive hva som er den forventede kilden til denne informasjonen 

• Beskrive de forventede resultatene av prosessen 

• Identifisere mottaker av informasjonen 

• Fastsette når utvekslingen skal skje 

• Bestemme om en gitt informasjon er påkrevet eller valgfri for utvekslingskravet 

• Spesifisere alle funksjonsdeler som tilhører den informasjonen som er tilknyttet den enkelte  

  informasjonsutvekslingen 

 

Utvekslingskravene beskriver dermed et sett av informasjon fra en prosess som har vært utført 

av en aktør til å aktivere en ny prosess for å bli utført av en annen aktør. Figur 12 illustrerer 

hvordan utvekslingskrav sørger for den nødvendige informasjonen kommer fra en prosess til 

andre prosesser (Espedokken 2006). 

 

 

 
                             Figur 12: Utvekslingskrav (Espedokken 2006) 
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Funksjonsdel (Functional Parts): Hensikten med funksjonsdelen å få beskrevet det som skje 

inne i en prosess og som så gir entydig output. Det er den tekniske beskrivelsen som kreves av 

en systemutvikler for å kunne støtte utvekslingskravene til en bruker. Utvekslingskravene blir 

oversatt fra ord til et dataspråk for å bli oversatt av systemet (Khemlani 2004).  

 

Funksjonsdelene opptrer ofte i flere forskjellige utvekslingskrav og er derfor designet for å 

kunne gjenbrukes. De beskrives på en meget teknisk detaljert måte med entiteter og attributter 

tilknyttet til alle funksjonsdelenes egenskaper. De er også den direkte koblingen mellom IDM 

og IFC modellen. 

 

Figur 13 viser noen eksempler på funksjonsdeler med noen informasjonsenheter.  

 

 
                                                      Figur 13: Funksjonsdeler (Holmqvist 2008) 

 

 

Prosesskart (Process map): Prosesskart illustrerer prosessmodeller som beskriver generelle 

og spesielle prosesser innenfor fagområder. Dette er det øverste nivået i en IDM og er oppdelt 

i fagområder, overordnede prosesser og funksjoner (Khemlani 2004).  

 

Funksjonene til prosesskartet (Holmqvist 2008): 

 

• Identifisere de fasene i prosessen det er utveksling av informasjon 

• Identifisere alle utvekslingskravene i prosessen 

• Identifisere målet med prosessen og tilhørende underprosesser 

• Identifisere resultatet av utførelsen av prosessen 

 

I tillegg til prosesskart, funksjonsdeler og utvekslingskrav har man også spesielle føringer 

(business rules og verification test) på bakgrunn av lokalisering, fagfelt og den enkelte prosess 

som skal utføres. Disse kan endre resultatet ved bruk av en BIM uten å måtte endre 

bygningsinformasjonsmodellen i seg selv. 
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Figur 14 illustrerer komponentene involvert i IDM, og relasjonene til hverandre. Modellen vil  

normalt begynne med å beskrive det overordnede konseptet (prosesskartet), dermed gå inn på 

kravene til informasjonen og utvekslingen i utviklingskravene og til slutt inn på den tekniske 

beskrivelsen av utvekslingskravene (funksjonsdelene).  

 

En bygningsinformasjonsmodell kan her tilpasses flere lignende prosjekter der forskjellene 

kan ligge i lokalisering eller bruksområder gjennom bruk av ”business rules” 

(BuildingSMART – IDM 2009).  

 

 

 

 
                                     Figur 14: Komponenter i IDM (BuildingSMART – IDM 2009) 
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4 Skanska Product Design 
 

Skanska Product Design er en fellesbetegnelse for avdelingen Skanska Product Design og 

verktøyet Skanska Product Design byggekonsept. Skanska Product design jobber i hovedsak 

for å bidra til Smart20
11

-strategiens mål om (Intranett Skanska): 

 

 Industrialisering og standardisering av prosjekterings- og byggeprosess 

 Erfaringsdeling på tvers av region- og distrikt  

 

En vesentlig del av industrialiseringsarbeidet i Skanska Norge AS er systematisk bruk av 

tekniske systemer og komponenter med ulike nivåer av standardisering som til sammen 

danner unike sluttprodukter - bygninger og leiligheter. 

 

Men standardisering handler ikke bare om tekniske komponenter, men også om prosesser og 

metoder. Man kan si at standardisering er en utstrakt bruk av komponenter, metoder eller 

prosesser, der det er regularitet, repetisjon og en bakgrunn av vellykkede praksis og 

forutsigbarhet (Gibb 2001). 

 

Standardisering av komponenter og produkter kan danne grunnlaget for videre utvikling av 

byggeindustrien, og oppnås gjennom kontinuerlig forbedring på samme måte som i andre 

industrielle sektorer (Gibb 2001). 

 

Bruk av standardiserte komponenter er nært knyttet til prefabrikasjon og fabrikkproduksjon av 

bygningsdeler. Produksjonen går fra vanlig komponent produksjon, til et komplekst nivå hvor 

hele modulbaserte bygg er produsert og til slutt monteres på byggeplassen.  

 

Et viktig utviklingsområde for standardisering, er grensesnittene (forbindelsesleddet) mellom 

komponenter. Å utvikle komponenter som er lette å montere, samtidig som de passer godt 

med hverandre er viktige suksessfaktorer for industrialisering av konstruksjonen. Grensenittet 

mellom komponenter krever derfor stor oppmerksomhet i utformingen av systemene og 

bygninger (Crowley 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Strategien Smart 20 ble introdusert for å bedre konkurransekraften til Skanska. Har senere skiftet navn til 

Smart2010 for perioden 2008-2010 
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Standardisering betyr også etablering av systematiske regelverket for å oppnå optimale 

tekniske og økonomiske løsninger for periodiske problemer. Dette oppnås ved 

forhåndsbestemte størrelser, dimensjoner og grensesnitt, så vell som en begrensning av 

mangfoldet. Ved å etablere et systematisk regelverk vil man kunne sikre ombyttbarhet og 

kompatibilitet, samt fleksibilitet. 

 

Dette gjøres ved bruk av standardiserte moduler. Modulering er en måte å dele et strukturelt 

system i begrenset og standardiserte elementer, moduler som er utstyrt med et felles 

grensesnitt (Lessing 2006).  

 

 
Figur 15: Prefabrikasjon ved Moelven Byggmoduls fabrikk (Berg 2008) 

 

Skanska Product Design byggesystem er ment for å være et komplett verktøy for 

standardisering av bygg og bygningsdeler i Skanska Norge AS. Konseptet er ment å være 

utgangspunkt for flest mulig av Skanska Norges AS sine boligprosjekter.  

 

Fokusområder for Skanska Product Design omfatter hele prosjektprosessen, fra tidligfase til 

ferdig bygg. Målsetningen er å få til en industrialisert prosjektprosess som er 

kostnadseffektivt optimal i alle ledd, samtidig som man ønsker å bevare den arkitektoniske 

friheten i hvert prosjekt (Intranett Skanska). 

 

Konseptet består av tre hovedkomponenter:  

 

 Skanska Product Design byggeplattform med tilhørende bygningsdeler 

 Skanska Product Design prosjektprosess 

 Skanska Product Design prosjektstøtte  
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4.1 Skanska Product Design Byggeplattform 

 

Skanska Product Design Byggeplattform
12

 er bygging etter ”byggeklossmetoden”. Konseptet 

er utviklet i forhold til optimale prinsipper både kvalitativt, kostnadseffektivt og teknisk.  

 

Utformingen av konseptet er gjort slik at bygget brytes ned i bygningsdeler definert som 

moduler. Modulene finnes i 2 karakterer avhengig av bygningsdel (Intranett Skanska): 

 

1. Moduler forhåndsdefinerte som standardobjekter klare til å legge rett inn i tegningen. 

2. Moduler som formgis og settes sammen etter gitte prinsipper.  

 

Konseptet inneholder i dag prinsipper for følgende bygningsdeler (Intranett Skanska): 

 

 

 Overgulv på betongdekke 

 Heis 

 Baderom 

 Tak og terrasser 

 Yttervegger 

 Boder og tekniske rom 

 

 
     Figur 16: Byggeklossprisippet (Intranett Skanska) 

 

Standardisering på denne måten gir mange kvalitative og kostnadsmessige fordeler. Noen av 

de kostnadsmessige effektene er et resultat av følgende punkter (Intranett Skanska): 

 

• Løsningene er kjente slik at produksjonen blir mer 

strømlinjeformet. 

• Prefabrikkerte elementer kan heises direkte inn i 

bygget. 

• Det er på forhånd tenkt over hvilke løsninger som er 

mest kostnadseffektive. 

• Antall avklaringspunkter er sterkt redusert fordi 

løsningene er predefinerte. 

• Det er ikke nødvendig å bruke tid på å utarbeide 

detaljtegninger. 

• Kortere hovedprosjekteringsfase. 80 % av bygget er i 

prinsippet avgjort når rammesøknad er godkjent. 

• Grunnlag for innkjøpsavtaler basert på estimert volum. 

 

 

 
Figur 17: Prinsippillustrasjon 

(Intranett Skanska) 

 

 

                                                 
12

 En plattform kan beskrives som et definert sett med felles komponenter, moduler eller deler som danner et 

sluttprodukt 
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For å kunne ta ut effektene av standardiseringen, må det legges tilrette for det allerede ved 

utvikling i tidligfase. Det er viktig å gi arkitekten og de prosjekterende det grunnlaget som er 

nødvendig for å kunne tegne et bygg basert på Skanska Product Design sine standardiserte 

løsninger og prinsipper (Intranett Skanska). 

 

Ved utviklingen av dette byggekonseptet har Skanska Product Design lagt vekt på å beholde 

mest mulig av friheten i forhold til det arkitektoniske uttrykket, uten at det skal gå ut over 

potensialet som ligger i standardiseringen.  

 

Utvendig form, leilighetsutforming og produktvalg er ikke definert. Derimot er det utarbeidet 

rammebetingelser og et utvalg av produkter som prosjektet må holde seg innenfor. I tillegg til 

å gi en innføring i prinsippene for byggeplattformen er det lagt stor vekt på valg som er 

avhengige av hverandre (Intranett Skanska).   

 

  

 

 
Figur 18: Konstruksjonsprinsipper Skanska Product Design (Intranett Skanska) 
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I tillegg til løsningene presentert her har Skanska Product Design flere nye komponenter 

under utvikling, og komponenter under vurdering. For tiden jobber Skanska Product Design 

med standardiseringer av:  

 

 Ventilasjonssystemer i boligblokk  

 Gjennomføringer i tak og vegg  

 Universell utforming iht. balkonger og takterrasser  

 Nye løsninger for balkong 

 

Skanska Product Design byggeplattform er et standardisert byggesystem for bygging av 

råbygg for boligblokker inntil 8 etasjer. Bygningsdelene er hulldekker, stålsøyler, stålbjelker 

og sandwichelementer. Trapperom, heissjakter og balkonger er også elementer som er nær 

knyttet til byggeplattformen (Intranett Skanska).  

 

Plattformen, eller modulen må være utviklet i forhold til optimale prinsipper, både teknisk, 

kostnadseffektivt og kvalitativt (Roy 2003). En slik produktutvikling krever et eget 

produktteam med kompetanse som strekker seg fra design og produksjon, til levering og 

markedsføring. Teamet må jobbe sammen kontinuerlig og ikke bare fokuserer på unike 

prosjekter.  

 

For byggenæringen trekkes to utviklingsfaser frem. Den ene er å videreutvikle eksisterende 

produkter og moduler til å passe inn i tekniske plattformer, og den andre er å utvikle nye 

moduler og komponenter som integreres i plattformer (Mikkelsen 2005).  

 

Et eksempel på et industrialisert konsept med stor andel prefabrikkerte komponenter er 

ModernaHus-konseptet. Konseptet er utviklet av Skanska Sverige og dreier seg om i størst 

mulig grad å bruke standardiserte bygningsdeler som kan kombineres for å bygge ulike typer 

hus (Berg 2008).  
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                                  Figur 19: ModernaHus-konseptet (Berg 2008) 

 

ModernaHus-konseptet kan deles inn i tre egenskapsteorier: Tekniske løsninger, 

standardisering og organisatorisk sammenkobling (Wendel, Wiktorin 2007). 

 

 

 
                                          Figur 20: Modernahus-konseptet (Wendel, Wiktorin 2007) 

 

Ved å bruke ModernaHus-konseptet kan man fullføre konstruksjonen på halve bygge- og 

prosjekteringstiden, sett i forhold til tilsvarende konstruksjoner bygd ved hjelp av tradisjonelle 

metoder (Torp 2008). 
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Beregninger viser også at et ModernaHus prosjekt vil ha 30 % lavere livssykluskostnader enn 

et tradisjonelt plassbygd prosjekt. ModernaHus har høy materialkvalitet, verifisert gjennom 

tester av prefabrikkerte komponenter (Torp 2008). Konseptet er også konstruert for å lette 

planlagt vedlikehold (Berg 2008). 

 

Bildene i figur 21 er hentet fra prosjektrapporten ”industrialisering og systematisering av 

boligbyggproduksjon” av Torer F. Berg, og viser oppføring av et ModernaHus prosjekt i 

Örebro, Sverige. Fundamenteringen startet i juli 2005. Januar 2006 var boligene 

innflyttingsklare (Berg 2008) 

 

 
                                Figur 21: Montering ModernaHus (Berg 2008) 

 

Målsetningen er at byggeplattformen fra Skanska Product Design skal gi så store frihetsgrader 

for både utvendig og innvendig fleksibilitet, at mulighetene finnes så vel for tilpasning til 

spesielle tomter som til trender i markedet.  

 

Med byggeplattformen som utgangspunkt er det også tilrettelagt for videre og direkte bruk av 

ferdige standardiserte bygningsdetaljer fra Skanska Product Design.  
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Figur 22: Eksempler: Skanska Product Design (Intranett Skanska) 
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4.2 Produktdokumentasjon ved Skanska Product Design  

 

Dersom det bygges etter Skanska Product Design byggesystem er det mulig å gjøre arbeidet 

med produktdokumentasjon mye lettere. Skanska Product Design arbeider derfor med å få 

opp et system som både gir den oversikten man trenger, og oppfyller dokumentasjonsplikten 

på en mye enklere måte enn det som tradisjonelt sett har vært vanlige (Intranett Skanska). 

 

Dokumenter utviklet av Skanska Product Design gir både prosjekterings- og 

produksjonsunderlag for standard Skanska Product Design prosess, og skal samtidig inngå 

som dokumentasjon for garantitiden. Dokumentene er utformet som en sjekkliste, og har som 

mål å sikre valg og utførelse av ulike løsninger.    

 

Som et eksempel er dokumenter for yttervegg delt inn i fire deler hvor;  

 

 Del 1 gir en kort beskrivelse av 

ytterveggløsninger og 

begrensninger i bruk. 

 Det 2 gir underlag for 

prosjekteringen. 

 Del 3 gir underlag for 

produksjon. 

 Del 4 gir prinsipptegninger og 

detaljer med kuldebroverdier.  

 

 
     Figur 23: Veggkjerne (Eide 2008) 

 

Ytterveggene Skanska Product Design bruker som prosjekteringsgrunnlag er kvalitetssikret av 

Byggforsk
13

, og Byggforsk har også utarbeidet teknisk dokumentasjon. I tillegg er det 

utarbeidet retningslinjer for prosjektering og produksjon (Intranett Skanska). 

 

Bilag 1 viser et eksempel på dokumentasjon utviklet av Skanska Product Design for yttervegg 

med liggende kledning.    

 

Kunnskapen og erfaringene Skanska Norge AS henter gjennom Skanska Product Design kan 

gjenskapes som intelligente IFC-objekter (3.3) og gjøres tilgjengelig i objektbibliotek.  

 

Preaksepterte løsninger fra Skanska Product Design kan da trekkes ut fra objektbibliotekene 

og legges inn i tegninger eller beskrivelser. Produkter kan for eksempel søkes frem på basis 

av egenskaper og ikke navn og koder som i dag. Beregninger og kalkyler kan utføres uten at 

dataene må mates inn på nytt. Prosjektet kan kontrolleres mot kunnskapsdatabaser og 

skadearkiver. 

 

                                                 
13

 Byggforsk (Norges byggforskningsinstitutt) er et nasjonalt kunnskapssenter for bygg- og anleggsektoren som 

besitter stor fagkunnskap mht. byggetekniske løsninger.  
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4.3 Implementering av BIM i Skanska Norge AS 

 

I Skanska Norge AS er det et uttalt mål frå ledelsen at det skal satses på BIM. BIM-verktøy 

utvikles som en sentral del av hjelpemidlene for Skanska Product Design, og vil være en 

viktig del i fremtidige prosjekt (Intranett Skanska).  

 

Dette vil Skanska Norge AS kunne tjene på, særlig i prosjekteringen som resultat av gjenbruk 

av elementer, men etter hvert også som bedre grunnlag for logistikk og fremdrift i produksjon 

og kalkulasjon.  

 

En utstrakt bruk av bygningsinformasjonsmodeller er likevel langt fra en realitet ute på 

prosjektene. Her ligger det en stor utfordring, ikke bare for Skanska Norge AS, men for 

bransjen generelt. Til tross for Skanska sin tunge satsning vil det nok ta lang tid før 

implementeringen av bygningsinformasjonsmodeller som beskrevet i kapittel 3 blir en realitet. 

 

Skanska Norge AS er likevel i gang med innføring av buildingSMART-teknologien, og har 

allerede hatt flere "BIM-prosjekter". To av disse er høgskolen i Bodø og Frydenberg som er 

beskrevet i punkt 4.4. Skanska Norge AS har også opprettet en egen BIM-gruppe som skal 

støtte prosjekter som bruker eller vil ta i bruk BIM som verktøy. Hovedfokuset for BIM-

gruppen er i dag (Intranett Skanska):  

 

 

 Objektbibliotek  

 Kalkulasjon  

 Kollisjonskontroll  

 Mengdeuttak  

 4D  

 Rutiner, kontrakter og BIM-maler  

 FDV-dokumentasjon ved hjelp av BIM  

 Miljø/Klimagassregnskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24: Prinsippillustrasjon 

(Intranett Skanska) 
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Figur 26: Illustrasjon 

(Intranett Skanska) 

4.4 BIM-Prosjekter i Skanska Norge AS 

4.4.1 Høgskolen i Bodø 

Prosjekt Høgskolen i Bodø - 4B Bibliotek i tilknyting til Høgskolen på Mørkved 

Kontraktssum 60 mill 

Kvm 6000 m2 

Byggetid 11.07.03-01.09.04 

 

 
                                     Figur 25: Høgskolen i Bodø (Intranett Skanska) 

 

Bygget ble bygget av Skanska i 03/04, og er nå et av Statsbyggs utviklingsprosjekt hvor man 

bygger opp en modell av et eksisterende bygg.  

 

Et av Statsbyggs pilotprosjekter var Høgskolen i Tromsø. Her skulle et prosjekteringsteam 

gjennomføre en prosjektering av en modell ved bruk av IFC-overføring. Skanska Norge AS 

var med som entreprenør, og teamet rakk å få ferdig en forprosjektmodell. Men så ble det 

avgjort at høgskolen ikke skulle bygges. IFC-prosjektet ble derfor ikke fullført. Statsbygg 

valgte da å bytte prosjekt, fra Høgskolen i Tromsø til Høgskolen i Bodø.  

 

Høgskolen i Bodø er allerede bygget, og ble 

ferdigstilt av Skanska Norge AS i slutten av 2004. 

IFC-prosjektet som Statsbygg har satt i gang 

simulerer BIM-prosessen, og de prosjekterende 

modellerer nå det eksisterende bygget på nytt og 

bruker IFC som verktøy i denne prosessen.  

 

Målet til Statsbygg er å få laget en modell med alle fag, og i løpet av dette arbeidet utarbeide 

en BIM-manual for Statsbygg. Skanska Norge AS er nå inne og skal kalkulere denne 

modellen. Gjennom dette skal Skanska bidra til å berike BIM-manualen med hva som er 

nødvendig av detaljeringsgrad for modellering i forhold til brukbarhet for produksjon og 

kalkulasjon. Dette gjøres ved å hente modellen direkte fra modelleringsverktøyet, via IFC-

formatet, og inn i et kalkulasjonsverktøy. Da er målet at alle objekter legger seg under riktig 

konstruksjonsdel, og med riktig mengde (intranett Skanska). 
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Figur 28: Illustrasjon 

(Intranett Skanska) 

4.4.2 Frydenberg 

Prosjekt Frydenberg - Boligprosjekt på Hasle i Oslo i samarbeid med Skanska Bolig 

Kontraktssum Kontrakter for hvert felt inngås fortløpende 

Kvm Totalt tomteareal er 47 000 m2  

Byggetid startet i 2006 

 

 
                                     Figur 27: Frydenberg (Prospekt: Frydenberg) 

Skanska Norge gjennomfører prosjektet for Skanska Bolig, og sammen har man valg dette 

som et pilotprosjekt for bruk av BIM i Skanska Norge 

AS. 

Frydenberg ligger sentralt plasser på Hasle, rett 

nordøst for Carl Berner i Oslo (Prospekt: 

Frydenberg). Totalt består prosjektet av 25 

boligblokker med til sammen 650 leiligheter fordelt 

på 10 byggetrinn.  

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Skanska Bolig og Contiga
14

, og det satses på 

standardisering og prefabrikasjon. Blant annet er det brukt mye sandwichvegger fra Contiga. 

Løsninger fra Skanska Product Design er brukt der det har vært mulig, men har i stor grad 

blitt tilpasset prosjektet (Intranett Skanska).  

 

På grunn av at dette er et stort prosjekt så utføres det i flere etapper. Har man kunne seg 

erfaringer innen bruk av BIM i tidlige byggetrinn videre i prosjektet. Alle byggetrinn har hatt 

arkitektmodeller på BIM-nivå, og har gradvis innført bruk av BIM-modeller i andre disipliner.  

  
                                                   Figur 29: Frydenberg (Prospekt: Frydenberg) 

                                                 
14

 Contiga er en ledende leverandør av prefabrikkerte totalløsninger innenfor betong, stål og avansert 

konstruksjonskompetanse. 
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5 Krav til produktdokumentasjon for bygningselementer 
 

5.1 Generelt 

 

Målet med reglene om produktdokumentasjon er å sikre at produkter og byggevarer som 

produseres eller omsettes for å inngå i byggverk har de egenskapene som er nødvendige for at 

byggverket skal oppfylle de krav som er satt til det i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven (Ren teknisk 1997). Kravene skal: 

 

 Sikre at produsenter og importører innehar kunnskaper om kvaliteter til egne 

produkter  

 Sikre at alle produkter skal ha egenskaper som, når de er forsvarlig benyttet, 

medvirker til at bygget tilfredsstiller de 6 grunnleggende krav i byggevaredirektivet.  

 Sikre gode produkter som er skikket for tiltenkt formål og bidrar til gode, trygge og 

miljø og helsevennlige byggverk  

 Sørge for at eksisterende tekniske handelshindringer nedbygges og at ikke nye 

oppstår. 

 

Forskriftsmessig (korrekt og godkjent) produktdokumentasjon er en forutsetning for at 

byggevare- og produkt: 

 

 Brukes riktig  

 Bidrar til gode, trygge og helsevennlige byggverk med færre byggefeil  

 Er dokumentert av de ansvarlige foretakene i samsvar med norske byggeregler  

 Bidrar til å nå Skanska Norge AS sine mål de neste årene. 

 

Dokumentasjon av produkters og løsningers egenskaper og kontroll av dokumentasjonen er 

tradisjonelt sett viet mindre oppmerksomhet enn andre områder i prosjekterings - og 

byggeprosessen. Dette på tross av at myndighetskravene er entydige (Intranett Skanska):  

 

 Produsenten skal dokumentere varens egenskaper før den omsettes eller brukes i et 

byggeverk (TEK, kapittel 5).  

 Ansvarlig prosjekterende påser at varer og produkter har dokumentasjon i henhold til 

TEK kapittel 5. 

 Ansvarlig utførende påser at varer og produkter har dokumentasjon i henhold til TEK 

kapittel   

 Ansvarlig kontrollerende sikre sporbarheten til myndighetskrav. 

 

Ifølge Teknisk forskrift til plan og bygningsloven(TEK) skal alle egenskapene til produkter 

som brukes i et byggverk, som har betydning for at byggverket kan oppfylle forskriftens 

grunnleggende krav, være dokumenterte. Slik produktdokumentasjon skal være tilgjengelig 

før produktet omsettes og brukes i byggverk. 
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Byggesystemer for sammensetning av produkter på byggeplass, faller ikke inn under TEK 5 

om produktdokumentasjon. Derimot vil de enkelte produktene eller byggevarene som inngår i 

systemet falle inn under reglene. Systemet kan heller ikke være CE-merket
15

, det kan bare 

komponentene. Ansvarlige foretak skal gjennom sin ansvarsrett som prosjekterende, 

utførende og kontrollerende sikre at slike systemer tilfredsstiller relevante kran i plan og 

bygningsloven (TEK, kapittel 5).  

  

Kravene håndteres hovedsakelig av Skanska Norge AS på prosjektnivå, noe dokumentasjon er 

å finne i effekt, men kvaliteten kan være noe uklar i forhold til myndighetskrav og prosjektets 

behov. Ambisjonene i Skanska Norge AS er høye når det gjelder etterlevelse av 

myndighetskrav og implementering av industrialisert byggeprosess (Intranett Skanska). 

 

Skanska Product Design jobber derfor med å utvikle en prosess og en database der 

håndteringen av produktdokumentasjon fra skisseprosjekt til garantiperiodens utløp skjer 

sømløst, elektronisk og er implementert i styresystemet. 

 

Målet er at bygges det etter Skanska Product Design byggesystem, og velges produkter i 

henhold til rammeavtalene som oppfyller egenskapskravene satt i Skanska Product Design 

dokumentene, er løsningen forhåndsdokumentert. Benyttes produkter kjøpt på rammeavtalene 

har miljøavdelingen i tillegg gjort myndighetspålagte miljøvurderinger(Intranett Skanska). 

 

Skanska Product Design sine løsninger benytter og henviser til forhåndsdokumenterte 

løsninger (Byggforsk detaljblader, TLF
16

 etc.). I tillegg er Skanskas erfaringer innarbeidet i 

Skanska Product Design dokumentene. Når det benyttes produkter med dokumenterte 

egenskaper i overensstemmelse med Skanska Product Design dokumentene, og 

forhåndsdokumenterte løsninger, skal plikten til produktenes egenskaper være oppfylt 

(Intranett Skanska).  

 

TEK er en funksjonsbasert forskrift og åpner for flere alternative løsninger. Det er et generelt 

krav at det skal utarbeides dokumentasjon som viser at tiltaket oppfyller kravene i kapittel 5.  

 

Dersom det gjøres fravik fra forhåndsdokumenterte løsninger vist i f. eks veiledningen til 

TEK eller Byggforsk serien sine byggdetaljer, må det framlegges dokumentasjon som 

bekrefter at sikkerhetsnivået i det ferdige bygg ikke er redusert på grunn av fraviket.  

 

Manglende dokumentasjon av valgte løsninger kan anses som en alvorlig overtredelse som i 

verste fall kan føre til at Skanska Norge AS mister sin ansvarsrett (Intranett Skanska).  

 

 

                                                 
15

 CE-merket er et deklarasjonsmerke som må stemples på visse produkter solgt innenfor EU-området. Merket 

innebærer at produktet følger alle relevante EU-direktiver, og forteller ikke noe videre om produktets kvalitet 

eller spesifikasjoner. 
16

 Takprodusentenes Forskningsgruppe 

http://no.wikipedia.org/wiki/EU
http://no.wikipedia.org/wiki/EU-direktiv
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5.2 Avgrensning av kravspesifikasjoner i objektbiblioteket 

 

Kravspesifikasjonene som blir gitt av Skanska Product Design vil være mest aktuelle i 

tidligfasen av et prosjekt. 

  

Oppgaven fokuserer derfor på de fagområdene som er mest relevante for konseptutviklingen. 

Kravspesifikasjonene er i hovedsak funnet gjennom forskrifter, Byggforsk kunnskapssystemer 

og Skanska Norge AS sine nettsider.  

 

For å kunne utvikle et godt og oversiktelig objektbibliotek kan det være en hensiktsmessig å 

avgrense kravspesifikasjonene slik de kun gir føringer for det overordnede konseptet. Det vil 

på denne måten bli lettere å utvikle sammenlignbare konsepter, da den tilgjengelige 

informasjonen er begrenset. Det vil også være lettere å oppdatere biblioteket. 

 

De kravspesifikasjonene som vurderes som mest relevante for videreutvikling til 

objektbiblioteket for bygningselementer kan dermed oppdeles i følgende kategorier: 

 

 Branntekniske (se punkt 5.2) 

 Energisparing og varmeisolering (se punkt 5.3) 

 Miljøkrav til materialer (se punkt 5.4) 

 Mekanisk motstandsevne og stabilitet (trykkfasthet) 

 Lydteknisk (lydreduksjonstall R’w) 

 

Det kan også være relevant å stille krav til dokumentasjon av produkters brukbarhet og 

bestandighet der dette har betydning for byggverkets grunnleggende egenskaper. Figur 30 

viser en elementbeskrivelse av en standard Skanska Product Design løsning.  
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             Figur 30: Elementbeskrivelse - Skanska Product Design (Intranett Skanska) 

 

 

Kravene som er lagt fokus på i denne rapporten baseres på en informasjonsmengde som er 

realistisk i tidligfasen, og dermed sette krav til de overordnede konseptene og ikke til 

detaljerte løsninger.  

 

Det bør også være rom for mer detaljerte spesifikasjoner i et objektbibliotek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadata  

   

Klassifikasjon   

SPD SPD T7   

BIM OR-W-350 

  

Materialsjikt (inne – ute, ’øst – vest’) Tykkelse, mm 

Innvendig kledning 13 

Dampsperre  0,15 

Mineralull 346 

Taksperre, trevirke 346 

Konveksjonssperre 0,2 

Undertak  3 

Sløyfer og lekter 60 

Taktekning spes. 

    

Egenskaper - primærkonstruksjon  Verdi 

U-verdi 0,13 W/(m2K) 

Lydisolasjon   

Brannklasse EI 30 

Bæreevne   

Kuldebroverdi mot sekundærelement 0,02 W/mK 

Miljøegenskaper/-verdi   

Klimaparametre  

Levetid?  

Universell utforming?  

  

Varianter   

Tykkelse, iso 300, 400 

Sperrer I-profil, Kerto 

  

Overganger  

Yttervegg av tre type A, 225 mm SPD S.523.xx.A.05 

Møne SPD S.525.xx.T1.17 

 

Overganger 
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5.3 Brannteknisk  

 

Branntekniske hensyn har ofte måttet gitt tapt for økonomiske føringene i et prosjekt, og 

involverte brannrådgivere inkluderes ikke i prosjekteringen. I tillegg gjennomføres det 

tradisjonelt få og ofte dårlige kontroller, noe som kan resultere i mangelfull brannteknisk 

utførelse. 

 

I tidligfasen av et byggeprosjekt skal brukerkrav og -behov defineres, og innen brannteknisk 

prosjektering dekkes dette av bygningens risiko- og brannklasse. For objektbiblioteket blir det 

derfor viktig å ha et god og oversiktelig register over de ulike løsningenes brannklasser, slik 

man lett kan hente de løsningene som overholder kravene (Østrem 2000).   

 

Alle bygningselementer skal utføres av materialer som tilfredsstiller de gitte forskriftenes 

krav. Der det er angitt spesifikke brannkrav skal konstruksjonen som helhet tilfredsstille 

brannkravene. Alle konstruksjoner skal være oppbygd av klassifiserte materialer og uført iht. 

klassifikasjonens anvisning.  

 

I teknisk forskrift § 7-21 kreves det at alle branntekniske løsninger skal dokumenteres, enten 

ved bruk av preaksepterte løsninger (REN) eller ved bruk av analyser og/eller beregninger.  

 

Selv om et prosjekt følger preaksepterte løsninger til punkt og prikke, skal det dokumenteres i 

det branntekniske konseptet. Formuleringer som ”brannsikringen utføres iht. REN veiledning 

til teknisk forskrift” er ikke godkjent som dokumentasjon. Prosjekterende bør derfor kunne 

være i stand til å utarbeide oversiktlige, komplette og lett tilgjengelige branntekniske 

konsepter ved å sjekke dokumentasjon fra referanseprosjekter. Det har vært mye mangelfull 

og usystematisk dokumentasjon som har blitt utarbeidet. Det vil igjen forplante seg videre til 

de neste fasene i et byggeprosjekt, og lett føre til byggefeil (Østrem 2000). 

 

Brannklassene baseres på hvilke konsekvenser en brann kan få på brukere, miljøet og 

samfunnet generelt. Brannklasse bestemmes derfor utefra faktorer som bygningens størrelse, 

etasjeantall og planløsning, branntekniske hensyn inkluderes gjennom hele byggeprosessen, 

allerede fra programmeringen. Dermed bør man sette et mål for hvilken brannklasse 

bygningen bør tilfredsstille, og dermed sørge for at konsekvensene er innenfor aksepterte 

rammer for prosjektet. 
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5.4 Energisparing og varmeisolering 

 

I henhold til plan og bygningsloven skal byggverk utføres slik at det fremmer lavt 

energibehov. Byggenærningen har tradisjonelt vært konservative på dette området. Bransjen 

har også hatt lite fokus på forskning og utvikling, noe som har ført til en relativt lav andel av 

energieffektive prosjekter.  Rapporten ”Smarte energieffektive bygninger” utredet av forskere 

ved SINTEF byggforsk og NTNU beskriver den manglende utviklingen for 

energibetraktninger. Rapporten peker blant annet på (Andresen 2007): 

 

• Manglende etterspørsel etter energieffektivitet. Nybygging domineres av kortsiktige og 

trivielle økonomiske argumenter som trekker i retning av å bygge billigst mulig, ikke optimalt 

verken med hensyn til økonomi eller miljø. 

 

• Passiv offentlig regulering. Det er en klar preferanse for informasjon og økonomiske 

insentiver fremfor skjerpede byggeforskrifter og andre mer direkte inngrep, for eksempel 

knyttet til det offentliges sterke posisjon som byggherre. 

 

• Konservativ kultur i byggebransjen. Bransjen preges av tilsynelatende uforanderlige 

praksiser vedrørende økonomiske kalkyler, kontraktsforhold, preferanse for billig råd, lav 

innovasjonsaktivitet, arkitektenes estetiske ensporethet og den generelle neglisjeringen av 

livet i bygningen etter at de er satt opp.  

 

Det vil derfor være viktig å fokusere på gode løsninger som fremmer energisparing og 

varmeisolering i utformingen av objektbiblioteket. Det er også viktig at man tar med seg 

erfaringer fra tidligere prosjekter inn i biblioteket. I objektbiblioteket vil dette for eksempel 

komme i form av lav u-verdi.  

 
        Figur 31: Kontroll av U-verdier for bygningsdeler (Statens bygningstekniske etat 2009): 
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5.5 Miljøkrav til materialer 

 

Skanska ønsker å sette fokus på miljøriktig bygging og jobber i dag med å innføre det 

internasjonale miljøsertifiseringssystemet LEED
17

 i den nordiske byggevirksomheten.  

Bygg blir LEED-sertifisert etter blant annet disse kriteriene (Intranett Skanska):  

 Energieffektivisering  

 Vannforbruk  

 Avfallshåndtering  

 Inneklima  

 Byggets plassering  

 Ressursbruk og materialvalg  

 Design og innovasjon 

Gjennom å oppfylle LEED-kravene og kunne dokumentere disse, kan bygninger oppnå et 

LEED-sertifikat for Grønne Bygg.  

 

Skanska blir dermed først i Norden med å tilby sine kunder miljøsertifiserte bygg og 

næringsprosesser i henhold til LEED-standarden. Ressursbruk, byggets plassering, utforming 

og innendørsklima, samt energieffektivisering og avfallshåndtering, er noen av kriteriene som 

inngår i en LEED klassifisering (Aarstad 2009).  

  

Skanska Product Design sine miljøkrav til materiale går ut på: 

 

 Be om miljødokumentasjon på lik linje med dokumentasjon av tekniske egenskaper 

fra leverandøren,  

 Kontroller leverandørenes miljødokumentasjon vedrørende avfallshåndtering og 

gjenbruksmuligheter og vurder hva som skal behandles som spesialavfall,  

 Være oppmerksom på at Produktkontrolloven § 3a (substitusjonsplikten) vedrørende 

innehold av farlige stoffer gjelder for både materialer og kjemikalier.  

 

Det er derfor viktig å definere gjennomførbare krav objektbiblioteket for å adressere 

myndighetskrav til byggematerialer, og spesifisere krav på materialnivå. 

 

Bilag 2 viser et eksempel på materialkrav fra Skanska Norge AS i hensyn til inneklima og 

kjemikalier.  

 

 

 

                                                 
17

 LEED står for ”Leadership in Energy and Environmental Design”, og er et av verdens ledende system for 

miljøsertifisering av bygg. 

Figur 32: Prinsippillustrasjon 

(Intranett Skanska) 

http://www.lovdata.no/all/tl-19760611-079-0.html
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En stor del av informasjonen om miljøpåvirkning fra produkter og byggeprosesser er ikke 

prosjektavhengig, men tilknyttet produkt- eller prosesspesifikasjoner. Informasjonen tilknyttet 

disse kan gjenbrukes i bygningsinformasjonsmodeller dersom de er tilgjengelig på et IFC 

kompatibelt format (Intranett Skanska).  

 

Ved å framlegge informasjon på en fastsatt måte, med bestemte informative parametere vil 

man kunne sammenligne miljøpåvirkning og energiforbruk for forskjellige produkter eller 

prosesser. Dette krever en organisert standardisert database hvor materialer vurderes opp i 

mot de samme kriteriene (Holmqvist 2009).  

 

Ifølge administrerende direktør i Skanska Norge AS Geir M. Aarstad øker etterspørselen av 

miljøriktige bygg hos Skanska sine kunder. Det er derfor viktig for Skanska Norge AS å 

bygge opp kunnskap slik at de er i stand til å veilede sine kunder til å bygge miljøriktige og 

LEED-sertifiserte bygg (Intranett Skanska).  

 

LEED-systemet, i kombinasjon med LEED-utdanningen, vil kunne gi Skanska Norge AS et 

viktig verktøy for å kunne helhetlig vurdere bygningers miljøegenskaper basert på 

internasjonalt anerkjente og objektive metoder (Intranett Skanska). 
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5.6 Regler i konseptfasen. 
 

Regler er et viktig hjelpemiddel for alle som prosjekterer, og er et viktig verktøy for 

planlegging, medvirkning, utbygging, utforming og drift av nye bygninger. Forskriftene 

bidrar i tillegg til veiledning for tekniske løsninger og krav til bygningsdeler. 

 

Det er i dag vanlig å prosjektere et byggverk ved å legge til grunn de løsningene som følger 

av veiledning til teknisk forskrift. Veiledningen angir tekniske krav til byggverk på to nivåer, 

krav til ytelse til bygningsdeler og konstruksjoner og krav til egenskaper til produkter 

(Jacobsen 1998).  

 

Ytelseskravene angir ikke løsninger, men hva bygningsdelen og byggverket skal prestere i 

bruk. Ved å formulere de ønsker og behov byggherre har til det ferdige byggverket, kan man 

bruke disse til å fastsette nødvendige ytelseskrav til de enkelte bygningsdeler og 

installasjoner. Ytelseskravet beskriver dermed den målsetting regelgiveren har, og som 

dermed gir tiltakshaver mulighet til å velge alternative løsninger innenfor en definert 

sikkerhetsramme (Jacobsen 1998).  

 

I denne fasen er det viktig at kraven ikke gir store begrensninger i bygningens form, men 

heller at de gir føringer til et bestemt mål. Det er derfor viktig å fokusere på at reglene skal ha 

som mål å kvalitetssikre produktet og sørge for at mulige feil blir avdekket på et tidlig 

tidspunkt. 

 

En av kritikkene mot standardisering er at bruk av standardiserte løsninger kan være et hinder 

for den arkitektoniske friheten og individualisme i de enkelte prosjekt. Men utefra de jeg har 

vært i kontakt gjennom prosjektperioden er ikke dette sett på som noe stort problem, og det 

bør være fullt mulig å skape bygg som er standardiserte samtidig som det er arkitektonisk 

fine.   

 

I en artikkel for arkitektnytt skriver rådgiver Trygve Krogsæter at den arkitektoniske friheten 

ikke blir mindre av at man slipper å tegne det som er tegnet før, og at man slipper å etablere 

egne objektbiblioteker. Han mener dette bør gi bedre tid til å forme de objektene som virkelig 

betyr noe i et prosjekt. samtidig som det blir det vesentlig enklere å betrakte prosjektet i 3D på 

et hvilket som helst tidspunkt. Han mener dette totalt sett bør føre til bedre prosjekter og bedre 

kvalitet fra de prosjekterende.  

 

Krogsæter presiserer videre at mange av de formene vi ser på en del nye bygninger knapt nok 

kunne vært prosjektert og slett ikke produsert uten at man hadde DAK-verktøy hvor det 

etableres en 3D-modell på forhånd (Krogsæter 2004).  
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Det er likevel viktig å fokusere på at mange av dagens arkitekter er særlig opptatt av byggets 

uttrykk og form. Når arkitekter i denne kategorien kommer tidlig inn i prosjekter, medfører 

det ofte behov for omarbeiding senere, som fordyrer prosjektene og sjelden gir fullgode 

løsninger (Berg 2008). 

 

Der er derfor viktig at føringene for prosjekter blir lagt tidlig frem dersom man skal klare å 

gjennomføre en komplett byggeprosess basert på løsningene Skanska Product Design velger å 

bruke i sine objektbibliotek. Man må derfor formidle alle forutsetninger til arkitekt, og være 

tro mot de valg som er gjort. For at de standardiserte løsningene skal bli et naturlig førstevalg 

i alle prosjekt, er det viktig at man tenker industrialisering i alle prosesser. 

 

I konseptfasen jobber man med en grunntanke, og etter hvert velges et konsept som skal gi det 

beste resultatet for prosjektet. Det er i denne fasen er det viktig med rom for kreative 

løsninger.  

 

Dette er viktig å ha dette i tankene når man jobber med den regelbaserte utformingen av 

objektbibliotekene. Derfor blir en balansegang mellom å ha for mange kriterier som styrer 

konsepter, og ha for mye rom for kreativitet viktig. Regler trenger ikke nødvendigvis å ha en 

negativ innvirkning på kreativiteten, og kan også bidra til økt kreativitet innen et område. 

 

I tidligfasen av et byggeprosjekt blir gjerne målsetningene og kravene fra byggherren lagt 

frem. Dette kan være materialbruk, størrelse på bygg og spesielle brukerkrav. 

Dermed vil føringene for prosjekteringen være klare. De prosjekterende har dermed enkelte 

randbetingelser å forholde seg til og kriterier som kan bidra til et mer kreativt arbeid for å 

finne gode løsninger for bygget. 

 

Regler gir en rettledning gjennom tidligfasen, og vil på denne måten være med på å fremme 

kvaliteten på bygningen. Man vil her kunne bruke et regelbasert modelleringsverktøy for å få 

kontinuerlig tilbakemelding om de løsningene som blir valgt tilfredsstiller kravene satt av 

byggherren.  

 

I denne fasen bør det legges vekt på det overordnede designet, og ikke nødvendigvis alt som 

har med selve utformingen å gjøre. Det vil si at fokuset kan ligge på hvilke bæresystem man 

ønsker å bruke, og man kan velge ut enkelte nivåer av tekniske løsninger og sørge for disse 

innfrir gitte krav.  

 

For at slike regelsjekker skal fungere tilfredsstillende, er det viktig at informasjonen som 

ligger i de objektene som kontrolleres er både kvalitetssikret og lagt inn på en slik måte at 

men kan velge hvilke krav som er gjeldende. Et objekt kan være lagt inn med både 

myndighetskrav og interne krav fra Skanska, man må derfor kunne velge hvilke krav man 

ønsker skal være gjeldende.  
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6 Verktøy for tilstandsrapportering og kvalitetssikring 
 

6.1 Utvikling 

 

Utviklingen i byggebransjen går mot en økt bruk av modeller fremfor tradisjonelle tegninger. 

Enkelte store byggherrer krever i tillegg tilgang på databaser slik at de kan skreddersy egen 

byggdokumentasjon, noe som forsterker behovet for tilgjengelig og oppdatert produktdata. 

(EFO 2009)  

 

Omfanget av elektroniske overføringer av produktdata setter krav til at produkter må kunnes 

dokumenteres raskt og riktig. Dette krever at alt er tilrettelagt for automatiserte 

overføringsprosesser av produktdata i standardformater. 

 

Det er avgjørende at produktdata alltid er tilgjengelig og oppdatert, og det skal være enkelt å 

legge inn og vedlikeholde data (EFO 2009). 

 

Byggenæringen er derfor avhengig av kunnskapsbaserte systemer hvor man kan implementere 

prinsipper for tekniske løsninger. Denne samlingen må gradvis konverteres til  

objekttankegangen, slik at foreliggende kunnskaper om løsninger kan utnyttes i digitale 

bygningsmodeller.  

 

Samtidig er det viktig å etableres mekanismer for oppdatering og utvikling av anvisningene 

som er vesentlig mer dynamisk enn dagens fornyingstakt. Det er behov for i større grad å 

ombruke løsninger og å kunne foreta elektroniske tester av tekniske løsninger mot et 

oppdatert bibliotek av anvisninger på elektronisk form.  

 

Det er også viktig at det legges til rette for at de firmaene som utvikler mer spesialiserte 

løsninger kan overlagre disse i kunnskapsbaser (Meyer 2005). 

  

Bruk av kunnskapsbaserte systemer vil gi bedre kontroll av modeller underveis i 

utviklingsfasen og gir en mer forutsigbar byggeprosess. Man vil ved hjelp av verktøy som 

automatiske regelsjekker (se punkt 6.2) og ByggSøk (se punkt 6.3) kontinuerlig kontrollere 

hvilke regler som er innfridd.  

 

Man kan i da startfasen av prosjekteringen konsentrere seg om overordnede kravene beskrevet 

i punkt 5, og over tid kan man utvikle mer utfyllende register. 

 

Kunnskap og erfaringer kan i dag gjenskapes som intelligente IFC-objekter og gjøres 

tilgjengelig i nasjonale kunnskapsdatabaser. Beregninger og regelsjekker kan dermed utføres 

uten at produkt data stadig må mates inn på nytt. Dette gjøres for eksempel ved å bruke 

preaksepterte løsninger fra et objektbibliotek. Prosjektet kan dermed kontrolleres opp mot 

kunnskapsdatabaser og skadearkiver (Bjørkhaug 2004).  
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Ved å tilpasse informasjonen til IFC modellen, vil man kunne legge til rette for helhetlig og 

effektiv tidligfaseprogrammering. Videre vil man kunne oppnå bedre resultater ved å 

implementere flere krav i en "regelsjekker". Resultatene kommer i form av bygninger som 

innfrir flere bruker- og myndighetskrav. 

 

Dette vil føre til at man har en større forutsetning til i innfri kravene gitt av byggherre og 

myndigheter. 

 

I faktaheftet ”Elektronisk samhandling – Veien til buildingSMART” har TELFO
18

 beskrevet 

hvordan ulike aktører i byggenæringen vil ha fordeler av å bruke standardiserte 

utvekslingsformat som IFC. Disse er beskrevet og gjengitt i tabell 3 (TELFO 2006).   

 

Aktører/interessenter 

 

Fordeler 

Samfunn Mer effektiv resursbruk, miljøsikring og reduserte 

byggekostnader. 

 

Byggherrer 

 

Beslutningsstøtte for gode løsningsvalg.  

Bedre mulighet for kontroll, oppfølging og FDV. 

 

Rådgivere 

 

Bedre og samkjørt datagrunnlag. 

Raskere prosjektering. Tverrfaglig kontroll. 

 

Entreprenører 

 

Bedre og samkjørt datagrunnlag. Bedre planlegging, 

kvalitetsforbedring i utførelse og mer effektiv 

logistikk. 

 

Forvaltere 

 

Bedre erfaringsoverføring fra utbygging til FDV-fase. 

Gjenbruk av bygg- og komponentdata. 

 

Myndigheter 

 

Mer effektiv byggesaksbehandling og 

tilsyn.  

Automatisert forskriftskontroll innen en rekke fag. 

 

Leverandører 

 

Entydig definisjon av varesortiment sikrer presisjon i 

leveransene 

 

Tabell 3: Fordeler ved standardiserte utvekslingsformat (TELFO 2006) 

 

 

 

                                                 
18

 TELFO - Tekniske Entreprenørers Landsforening 
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6.2 Automatisk regelsjekk 

 

Tradisjonelt i byggebransjen har aktørene jobbet med 2D tegninger, og det har det vært vanlig 

å kontrollere bygningsdeler opp mot gitte krav etter at var ferdig produsert (Eriksen 2008).  

 

Man må da sitte med regelverk og tilhørende byggforskrifter og sjekke hver strek og 

kommentar opp mot regelverket. Dette er en både tidkrevende prosess, samtidig som den er 

ugunstig i forhold til byggesaksbehandling. Det finnes dermed er behov for en økt bruk av 

digitalt samspill hvor det ikke lenger er nødvendig å sitte med tekninger i den ene handen, og 

spesifikasjoner i den andre.  

 

Trenden i dag går mot økt bruk av visualiseringsprogram som analyserer 

bygningsinformasjonsmodeller for dataintegritet, kvalitet og fysisk sikkerhet. Denne type 

program vil kunne undersøke bygningsmodellen og vise potensielle feil og svakheter i 

designen, vise komponenter som kollidere og sjekker at modellen overholder bygningskodene 

og organisasjonens regler (Eriksen 2008).  

 

Ved å bruke analyseprogrammer som gjør regelsjekker av digitale konstruksjonsmodeller vil 

man kunne teste konstruksjoner opp mot både tekniske krav, standarder og offentlige 

regelverk. Dette vil forbedre den offentlige servicen og samtidig være et vesentlig bidrag til å 

forbedre kontroll av prosjektering i byggeprosjekter (Meyer 2005).  

 

Et eksempel på programvare som brukes som regelsjekker er Solibri Model Checker. Dette er 

et program som analyserer en bygningsinformasjonsmodellen og sjekker den i forhold til 

regler og bygningsinformasjonsstandarder (Data Design System 2008).  

 

Solibri Model Checker leser kun IFC data og modeller fra flere fag kan settes sammen til en 

komplett modell. På denne modellen er det så mulig å gjøre kollisjonsanalyser basert på gitte 

regler mellom objekter i modellen (Data Design System 2008). 
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      Figur 33: Prinsipp Solibri Model Checker (Data Design System 2008) 

 

Programvarer som Solibri Model Checker vil være veldig nyttig for generell kvalitetssikring 

av IFC-leveranser, byggherrer som kontrollerer design opp mot bygningsspesifikasjoner som 

kost og energi, budsjetter, sikkerhetsregler og andre BIM krav. I tillegg har man mulighet til å 

kontrollere modeller på tvers av fag og disiplin og hente mengdeuttak med eksport til Excel 

og volumkontroller (Data Design System 2008). 

 

 
Figur 34: Kollisjonstest i Solibri (Data Design System 2008) 
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Arkitekter og ingeniører kan dermed levere kostnadseffektive 3D BIM prosjekter av høy 

kvalitet og vedlikehold blir lettere ettersom man kan kontrollere materialenes livssyklus og 

vedlikeholdsbehov. Konstruksjonsfirmaer kan også kalkulere troverdige og oppdaterte 

kostnadsestimater (Data Design System 2008). 

 

For at slike analyseprogrammer skal kunne kontrollere forskriftskrav er man avhengig av at 

det prosjekteres med objektbaserte modelleringsverktøy som genererer 

bygningsinformasjonsmodeller. Objektene i modellen må ha informasjon som sier hva de 

representerer, hvor de befinner seg i modellen, ha en 3D-geometri og ha relasjoner til andre 

objekter i bygningsinformasjonsmodellen (Eriksen 2008).  

 

Selv om man i dag er godt i gang med utviklingen av automatiske regelsjekker er det 

fremdeles store utfordringer i utviklingen av denne type programvare. Det er blant annet flere 

regler og krav som er må omformuleres før de blir implementert i regelbaser. Dette gjøres i 

stor grad av dataingeniører som ikke har god nok oversikt over det byggtekniske aspektet ved 

reglene, noe som kan føre til feiltolkning. Det blir derfor viktig at reglene blir kvalitetssikret 

av fagfolk etter hvert som de implementeres i regelbasene (Eriksen 2008).   

 

En av utfordringene ved bruk av automatiske regelsjekker er at det kreves bedre sjekking av 

utgående informasjon. Et begrep som er mye brukt i forbindelse med regelsjekker er ”søppel 

inn, søppel ut”, som peker på risikoene ved programvarefeil som kan føre til at regelsjekker 

kan gi feil resultater.  

 

Det ligger som tidligere nevnt en stor utfordring i å omformulere regler slik at de blir forstått 

av datasystemer. Det er viktig at reglene blir lagt inn på en slik måte at man unngår uklare 

begreper, eller koder, som kan gi problemer for tolkningen. For eksempel kan begreper som 

etasje, plan og nivå ha den samme betydningen, men brukes forskjellig av ulike aktører. 

Reglene må derfor defineres på en slik måte at de ikke kan tolkes forskjellig, og at 

betydningen er klar. Dette kan løses ved å bruke IFD (se punkt 3.5) ved at hvert begrep får sin 

private ID som kan overføres fra ulike programmer (Eriksen 2008).   
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6.3 ByggSøk 

 

ByggSøk driftes av Statens bygningstekniske etat og er et offentlig system for elektronisk 

kommunikasjon i plan og bygningssaker. ByggSøk skal bidra til standardisering, forenkling 

av plan- og byggesaksprosesser. Systemet innebærer elektronsk utfylling og innsendelse av 

byggesøknader og er et tilbud til søkere og kommune i bygningssaker (ByggSøk 2005). 

 

 

 
                                               

                                             Figur 35: ByggSøk (Rooth 2008) 

 

 

For at man skal få en gevinst ved bruk av ByggSøk er man avhengig av en digitalisering av 

byggesøknader, slik at all informasjonsutveksling foregår elektronisk. Dette vil igjen ta tid, og 

det vil antagelig gå langt tid før slike systemer er fullt integrert i bransjen. Potensialet ved 

ByggSøk vil øke etter hvert som det blir fullt ut integrert med andre systemer (ByggSøk 

2005). 
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Elektronisk deling og gjenbruk av informasjon gjør byggeprosessen mer effektiv 

for alle involverte parter, men ByggSøk som prosjekt er avhengig av klarhet i rolle- og 

ansvarsdeling. Det også viktig å ha klart for seg hvilke virkemidler man har til rådighet i 

gjennomføringen av prosjektet og hvordan disse kan benyttes i de ulike fasene (Rooth 2008). 

Det er samtidig viktig å huske at ByggSøk er i en implementeringsfase, og det er viktig i ikke 

undervurdere ressursbehovet i det videre arbeidet (ByggSøk 2005).  

 

 
                                Figur 36: Elektronisk deling (Rooth 2008) 

 

 

ByggSøk er en viktig brikke i innføringen av IFC, og dermed en viktig forutsetning for 

buildingSMART-teknologien. Det er dermed viktig at sentrale aktører som Skanska Norge 

AS legger opp til en økt bruk av slike systemer, og er flinke til å promotere dette til kunder og 

samarbeidspartnere. Ved bruk av IFC-standarden vil man kunne få en komplett elektronisk 

søknad med intelligente vedlegg. Elektronisk deling og gjenbruk av informasjon gjør 

byggeprosessen mer effektiv for alle involverte parter. 

 

Også Statens byggtekniske etat ønsker å ta i bruk buildingSMART-teknologien og bruk av 

bygningsinformasjonsmodeller i forbindelse med ByggSøk. Dermed kan regelsjekkere også 

anvendes på vedleggene som blir lagt med byggesøknader.  

 

Overgangen til bruk av regelsjekkere krever at søkere går over fra tradisjonelle tegninger til 

bruk av programvare for å modellere bygningsinformasjonsmodeller. Ved bruk av ByggSøk 

kan søkeren få sjekket sin modell opp mot det regelverket som er knyttet til plan- og 

bygningsloven med gjeldende forskrifter. 

 

Det kan tenkes at kommunen i sin tilsynsrolle kan be om å få tilsendt 

bygningsinformasjonsmodell slik at de selv kan foreta en sjekk på prioriterte områder, som 

for eksempel universell utforming (Eriksen 2008). 
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Figur 37 illustrer ulike utviklingstrinn mot en komplett bruk av digital plan og 

byggesaksbehandling. I trinn 1 benyttes ByggSøk kun til utfylling av søknaden og utskrift på 

papir. I trinn 2 sendes søknader elektronisk og i trinn 3 sendes også tegninger og vedlegg 

elektronisk (Rooth 2008).  

 

Vi er i dag kommet til trinn 3, som vil si at brukeren kan registrere sin søknad elektronisk på 

ByggSøk sine sider og laste opp vedlegg som bildefiler og tekstfiler. Neste trinn innbærer en 

videre automatisering av elektroniske data som sendes kommunen og mulighet for å gi 

automatiske tillatelser i enkle saker. Vedleggene blir da ”intelligente” (Næspe 2005).  

 

 
 

Figur 37: Utviklingstrinn mot digital plan og byggesaksbehandlingen (Rooth 2008) 

 

 

Det virker som de fleste aktørene i byggenæringen er positive til ByggSøk og har tro på at 

elektronisk innsending av byggesøknader blir det vanlig i framtiden. ByggSøk vil kunne bidra 

til bedre kvalitet på søknadene, bedre logistikk og dokumentflyt og frigjøring av ressurser til 

annet arbeid (ByggSøk 2005).   
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7 Objektbibliotek  
 

7.1  Utfordringer 

 

Hovedmålet med buildingSMART er i korte trekk en automatisering av den digitale 

informasjonsoverføringen mellom de ulike aktørene gjennom hele verdikjeden i 

byggeprosessen. For å muliggjøre dette er det fire hovedkomponenter som må være på plass 

(Eriksen 2008).  

 

 En felles bygningsinformasjonsmodell  

 Et utvekslingsformat som forteller hvordan informasjon skal utveksles 

 Et objektbibliotek som beskriver hvilken informasjon som skal utveksles  

 Et sett med krav som beskriver hvilken informasjon som skal leveres til hvilken tid og 

til hvilke aktører 

 

I startfasen vil det derfor være avgjørende for Skanska Norge AS å bygge opp objektbibliotek 

i et format som kan utveksles i bygningsinformasjonsmodellen.  

 

Dette vil kreve mye arbeid, men etter hvert som objektbiblioteket utvikles og gjenbrukes vil 

dette kunne effektivisere modelleringsprosessen. Objektbiblioteket vil kunne inneholde 

generelle objekter som bli gjenbruk i flere prosjekter, i tillegg til prosjektspesifikke objekter 

som lages til det enkelte prosjektet 

 

Visjonen er standardiserte objektbiblioteker som kan deles på tvers av prosjekter og 

organisasjoner. En slik standardisert tilnærming vil øke kvaliteten på verktøyene i bruk og 

effektivisere hverdagen for alle. Det gir bedre og billigere bygg (Bakken 2008). 

 

Skanska Norge AS jobber i dag med utviklingen av et eget objektbibliotek som inneholder 

”Skanska objekter” basert på Skanska Produkt Design der slike løsninger finnes. Objektene er 

angitt med et bestemt navn, en fast komposisjon av materialer og gitte dimensjoner. 

 

Hovedmålet med objektbiblioteket er å redusere varianter av konstruksjoner på byggeplass. 

Dette gjøres ved at de prosjekterende gis tilgang til biblioteket, og at man setter krav til hvilke 

løsninger som skal brukes på et prosjekt. På denne måten bruker man løsninger som er godt 

utprøvde og godt dokumenterte.  

 

For å få mest mulig effekt av objektbiblioteket og for å kunne benytte 

bygningsinformasjonsmodellen på et ønsket nivå er det viktig at man er tydelige på hva man 

ønsker seg fra de prosjekterende. Det er derfor viktig av Skanska Norge AS tidlig kartlegger 

hva et objektbibliotek skal inneholde.  
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Byggevarene er byggesteinene i alle prosjekter og de objektene som også må legges inn i eller 

tilpasses mot standardene i bygningsinformasjonsmodellene. Dette er omfattende arbeid som 

er etterspurt av alle som har kommet et godt stykke på vei.  

 

Et sentralt problem slik jeg ser det er at et objektbibliotek fort kan bli overfylt med 

informasjon, og på denne måten bli uoversiktlig og lite tilgjengelig. Man kan ta med uendelig 

med regler, krav og erfaringer, noe som vil føre til et umulig puslespill når man skal planlegge 

byggingen. Erfaringsmessig vil prosjekterende foretrekke kort og konsis informasjon. Lange 

rapporter vil derfor ha liten nytte. 

 

Brukere av objektbiblioteket må også være klare på hva de ønsker å få ut av objektbiblioteket. 

Dette kan for eksempel være mengdeuttak, kravspesifikasjoner fra Skanska Norge AS eller 

kravspesifikasjoner fra myndighetene. Man må også bestemme om man skal ha et felles 

geografisk referansesystem eller individuelle referansesystem basert på regioner.   

 

En kravspesifikasjon skal beskrive bakgrunn for og mål med løsningen, hvilke behov 

entreprenøren har, hva som er status i dag og hvilke rammer prosjektet skal gjennomføres 

innen. Kravspesifikasjonen blir som regel grunnlag for tilbudsinnhenting blant flere mulige 

leverandører.  

 

Kravspesifikasjonen bør settes opp slik at kravene kan benyttes som godkjenningskriterier når 

leveransen skal godkjennes, sjekke bygget i henhold til krav til universell utforming og 

byggeforskriftskrav osv.  

 

Objektbibliotekene som bygges opp i et prosjekt brukes videre i nye prosjekter. Det er der 

besparelsen ligger. Ved å jobbe med objektbiblioteker sikrer man at erfaringer overføres fra et 

prosjekt til et annet. 
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7.2 Frå Skanska Product Design til objektbibliotek 

 

BuildingSMART-teknologien bidrar til objektorientert prosjektering, og en 

bygningsinformasjonsmodell bygges opp av ferdige objekter fra et objektbibliotek. 

Objektbiblioteket legger grunnlaget for hele modellen og fylles opp av diverse standardiserte 

bygningsdeler (Intranett Skanska).  

 

I biblioteket er bygningsdelene matet med informasjon, og ved å bruke en slik standardisering 

av bygningsdelene vil man spare tid. Man går da inn i objektbiblioteket og velger den type 

bygningsdel man ønsker og plasserer denne inn i modellen. Da ligger det informasjon på alle 

de bygningsdelene man bruker, og programmet har muligheten til å regne for eksempel 

mengder direkte ut fra modellen. 

 

I tillegg vil det være mulig å tillegge bygningsdelene mer informasjon gjennom 

prosessforløpet. Eventuelt starter man prosessen med objekter uten informasjon, og bygger 

opp objektene i løpet av prosjekteringsprosessen (Intranett Skanska). 

 

En forutsetning for at 3D-modeller skal bli intelligente og avgi data til bruk i ulike faser av et 

byggeprosjekt, er prosjekteringsteamet avhengig av informasjon utenfra. Det må derfor 

bygges opp biblioteker. Bibliotekene må både bygges opp via IFC koder (se punkt 3.3), og 

leverandører og produsenter må kode sine produkter.  

 

Disse kodene kan de prosjekterende legge inn enten som objekter, delementer eller krav (se 

punkt 5). Dette er et omfattende arbeid, men etter hvert som de prosjekterende aktørene 

bygger seg opp egne biblioteker med ferdige objektene vil produsentene levere 

produktnøytrale objekter med (Krogsæter 2006). 

 

 

Metadata  

   

Klassifikasjon   

SPD SPD T7   

BIM OR-W-350 

  

Materialsjikt (inne – ute, ’øst – vest’) Tykkelse, mm 

Innvendig kledning 13 

Dampsperre  0,15 

Mineralull 346 

Taksperre, trevirke 346 

Konveksjonssperre 0,2 

Undertak  3 

Sløyfer og lekter 60 

Taktekning spes. 

    

Egenskaper - primærkonstruksjon  Verdi 

U-verdi 0,13 W/(m2K) 

Lydisolasjon   

Brannklasse EI 30 

Bæreevne   

Kuldebroverdi mot sekundærelement 0,02 W/mK 

Miljøegenskaper/-verdi   

Klimaparametre  

Levetid?  

Universell utforming?  

  

Varianter   

Tykkelse, iso 300, 400 

Sperrer I-profil, Kerto 

  

Overganger  

Yttervegg av tre type A, 225 mm SPD S.523.xx.A.05 

Møne SPD S.525.xx.T1.17 

 

Elementbeskrivelse Materialbibliotek Materialsjikt,  
komponent 

Grunnlagsdokumantasjon: 
(Sintef Byggforsk, Standard Norge) 
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Materialsjikt (inne – ute, ’øst – vest’) Tykkelse, mm 
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Mineralull 346 

Taksperre, trevirke 346 

Konveksjonssperre 0,2 

Undertak  3 

Sløyfer og lekter 60 
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Bæreevne   

Kuldebroverdi mot sekundærelement 0,02 W/mK 

Miljøegenskaper/-verdi   

Klimaparametre  

Levetid?  

Universell utforming?  

  

Varianter   

Tykkelse, iso 300, 400 

Sperrer I-profil, Kerto 

  

Overganger  

Yttervegg av tre type A, 225 mm SPD S.523.xx.A.05 

Møne SPD S.525.xx.T1.17 

 

Produkter med 
dokumenterte 
egenskaper 

Figur 38: Objektbibliotek (Intranett Skanska) 
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Skanska Norge AS er som tidligere nevnt startet utviklingen av et eget objektbibliotek basert 

på løsningene fra Skanska Product Design. Her har Skanska Norge As samlet ferdigdefinerte 

objekter med ønsket informasjon.  

 

Objektene er angitt med et bestemt navn, en fast komposisjon av materialer og gitte 

dimensjoner. Prosjekterende aktører gis så tilgang til biblioteket slik at man reduserer 

varianter av konstruksjoner på byggeplass. 

 

 
Ved å gi en standard koding på elementene, slik de har en felles kodetype i systemet til  

 
Figur 40: Adressering av Skanska Product Design detaljer (Intranett Skanska) 

SPD 
Detaljer 

BIM 
3D-element 

 

Adresse mønedetalj, 
SPD S.225.xx.yy.zz 

Adresse gesimsdetalj, 
SPD S.225.xx.yy.zz 

Metadata  

   

Klassifikasjon   

SPD SPD T7   

BIM OR-W-350 

  

Materialsjikt (inne – ute, ’øst – vest’) Tykkelse, mm 

Innvendig kledning 13 

Dampsperre  0,15 

Mineralull 346 

Taksperre, trevirke 346 

Konveksjonssperre 0,2 

Undertak  3 

Sløyfer og lekter 60 

Taktekning spes. 

    

Egenskaper - primærkonstruksjon  Verdi 

U-verdi 0,13 W/(m2K) 

Lydisolasjon   

Brannklasse EI 30 

Bæreevne   

Kuldebroverdi mot sekundærelement 0,02 W/mK 

Miljøegenskaper/-verdi   

Klimaparametre  

Levetid?  

Universell utforming?  

  

Varianter   

Tykkelse, iso 300, 400 

Sperrer I-profil, Kerto 

  

Overganger  

Yttervegg av tre type A, 225 mm SPD S.523.xx.A.05 

Møne SPD S.525.xx.T1.17 

 

Skanska Product Design 
Elementbeskrivelse 

BIM 
Elementbibliotek 

BIM 
3D-element 

 

                        Figur 39: Fra Skanska Product Design til elementbibliotek (Intranett Skanska) 
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Ved å gi en standard koding på elementene har de en felles kodetype i systemet til 

identifisering og overføring. 

 

Elementene Skanska Product Design presenterer har i dag grunnlagsdokumentasjon fra blant 

annet SINTEF Byggforsk og Standard Norge, og legges inn med en standard koding på hver 

bygningsdel, slik at de får en felles kodetype i systemer til identifisering og overføring 

(Intranett Skanska).  

 

 
Figur 41: Gjenfinning av riktige detaljer på BIM-modell (Intranett Skanska) 

 

En av utfordringene videre vil være å overføre erfaringer og kravspesifikasjoner fra Skanska 

Product Design til objektbiblioteket. Man må bygge objektbibliotek der krav til produktenes 

generiske egenskaper er tydelig og produsentuavhengig. 

 

Et objektbibliotek er kort oppsummert en serie med objekter med definert og relevant 

informasjonsinnhold. Disse objektene vil man finne sterkt generaliserte i BIM-programvarer. 

Disse generelle objektene vil inngå i programvarens objektbibliotek. 

 

Ved å legge til standard koding på bygningsdelene, slik at de har en felles kodetype i 

systemene til identifisering og overføring kan man følge bygningsdelene gjennom hele 

prosessen, fra generelt objekt til FDVU.  
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BIM 

Arkitekt 

KB 

 . . . . 

EB 

 . . . .  . . . . 

EB 

 
MB 

Innkjøp 

System 

 . . . 

Regelsjekk: 

- egenskaper 

- kostnader 

- you name it 

Elementbibliotek Kunnskapsbase 
Materialbibliotek 

Leverandør SPD/Miljø SPD/BIM Ekstern 

8 Integrering av kravspesifikasjoner  
 

8.1 Generelt 

 

Arbeidet med å legge kravspesifikasjoner inn i programmer som kommuniserer automatisk 

med bygningsinformasjonsmodeller er allerede godt i gang. Denne typen kravmodeller vil 

fungere som utgangspunktet for de prosjekterende i starten av et byggeprosjekt. Planene som 

utvikles kan da testes mot byggets ytelser mot kravmodellen, og man vil kunne hente 

informasjon om byggets brukevennlighet, samtidig som man vil kunne effektivisere 

byggeprosessen. 

 

Programsertifiseringsprosessen for IFC er foreløpig ikke tilstrekkelig for å sikre pålitelig 

programvare i virkelige prosjekter. Det jobbes derfor mye med utvikling og bruk av IDM (se 

punkt 3.6) til å bygge ny sertifiseringsprosesser. Tilsvarende hensyn må tas når det utvikles 

sertifisering av IFD-relaterte programvarer (se punkt 3.5). Integreringen av 

bygningsinformasjonsmodeller avhenger av at man skal kunne sammenfatte modeller fra 

ulike kilder, og tiltak for å utvikle en åpen teknologi for å bedre denne prosessen er 

nødvendig. 

 

Programmeringen er en prosess som skal gå helt fra ide til ferdigstillelse av bygningen, og 

skal kunne fastsette alle nødvendige krav som defineres i tidligfasen og kontrollere om disse 

blir fulgt. Programmeringen vil og kunne sørge for at programmet kan eksportere til IFC og 

dermed koble til prosjektets bygningsinformasjonsmodell (Intranett Skanska).  

 
I fremtiden ønsker Skanska Norge AS en prosjektering med 

bygningsinformasjonsmodellering som verktøy. Skanska Norge AS ønsker at modelleringen 

starter allerede på skissestadiet, og at det er samme modell som kontinuerlig oppdateres helt 

frem til byggets driftsfase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 42: Bygningsinformasjonsmodell – Verdikjede (Intranett Skanska) 



    NTNU    Integrering av kravspesifikasjoner 

 

 

 62 

Bygningsinformasjonsmodellen skal utvikles med elementer fra Skanska Norge AS sine 

objektbibliotek med produktnøytrale, generiske elementer med gitt geometri og egenskaper. 

(Intranett Skanska). 

 

Modellen kan så kjøres gjennom det som måtte foreligge av regelsjekker. Dette kan være alt 

fra kollisjonskontroller av bygningselementer til simulering av energibruk og dokumentasjon 

av energibruk. 

 

Overslagsmessig mengdeberegning og kalkulasjon vil også være en viktig del. Skanska Norge 

AS ser så for seg at etter at modellen er optimalisert, erstattes generiske elementer og 

materialer med aktuelle produkter med nødvendig dokumentasjon (Intranett Skanska). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIM - Verdikjede 

BIM 

Arkitekt 

KD 

 . . . . 

ED 

 . . . .  . . . . 

ED 

 
MD 

Innkjøp 

System 

Element/ 
material- 
leveranse 

Kunnskaps- 
leveranse 

 . . . 

Simulering: 
- egenskaper 

- kostnader 

- you name it 

                Figur 43: BIM – Verdikjede (Intranett Skanska) 
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8.2 Forbedret bruk av åpne standarder 

 

Erabuild-rapporten ”Review of the Development and Implementation of IFC compatible 

BIM” fra 2008 gir flere anbefalinger til å forbedre utviklingen og bruken av 

bygningsinformasjonsmodeller, som baserer seg på de tre åpne internasjonale standardene 

IFC, IFD og IDM beskrevet i kapittel 3 (Kiviniemi 2008).  

 
Rapporten er et resultat av et faglig nordisk samarbeid mellom SINTEF Byggforsk (Håvard 

Bell og Ole Jørgen Karud), VTT (Arto Kiviniemi), Rambøll (Jan Karlshøj) og Eurostep 

(Väino Tarandi) og viste den styrke som de nordiske land har på dette området. 

 

Forfatterne gir her en oppdatert status på bruken av buildingSMART teknologi, og viser en 

oversikt over erfaringer så langt. De gir også flere anbefalinger til å forbedre utviklingen og 

bruken av bygningsinformasjonsmodellen. Anbefalingene er delt inn i tre hovedfelt: tekniske, 

prosess og politiske, og jeg har i dette avsnittet beskrevet noen av de viktigste anbefalingene 

fra rapporten(Kiviniemi 2008). 

 

Tekniske anbefalinger:  

 

 Fortsatt trinnvis forbedring av IFC-spesifikasjonen med forutsigbare fornyelse er 

nødvendig. Forbedringene bør være brukerstyrt, og følge virksomhetens behov.  

 Implementering av IFD i reelle prosjekter, samtidig som det videre arbeidet med å 

forbedre de tekniske aspektene ved IFD Library må sikres. Standard IFD basert 

objektbibliotek må utvikles. 

 En integrert bygningsinformasjonsmodell avhenger av evne til å samkjøre flere 

modeller fra ulike kilder, videre utvikling av åpen teknologi for å forbedre denne 

prosessen er derfor viktig. 

 

Prosess anbefalinger  

 

 Sertifiseringsprosessen for IFC er per dags dato utilstrekkelig for å sikre pålitelig 

programvare i reelle prosjekter. Dette må være bedre, og bruk av IDM for å bygge en 

ny sertifiseringsprosess ser lovende ut. Dette må det fokuseres på når man utvikler 

sertifiseringsprogram for IFD. 

 USA, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Singapore og Korea er alle med på å 

utvikle retningslinjer for BIM. Det er viktig å sikre fortsatt høy innsats til dette 

arbeidet, og tilstrekkelig finansiering for å sikre fortsatt internasjonal utvikling. 

 Det blir viktig med studier for å kartlekke næringens effekt ved bruk av 

buildingSMART-teknologien. 
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Politiske anbefalinger 

 

 Store offentlige kunder bør være tidlige brukere av buildingSMART-teknologien og 

sette krav for markedet for å drive gjennomføring og utvikling av buildingSMART-

teknologien. Offentlige myndigheter må følge opp med betydelige midler for å sikre 

lagsiktig utvikling og implementering av teknologien. 

 Ytterligere stimulans og støtte til akademiske institusjoner å sikre langsiktig forskning 

er viktig. Bedre utdannings programmer i dette feltet er også en meget viktig faktor.   

 Fortsatt og økt internasjonalt samarbeid er viktig å sikre det fulle potensialet av de 

åpne internasjonale standarder. 

 

Informasjonsteknologien må dermed videreutvikles og modnes før vi vil få full effekt av 

buildingSMART tekologien.  

 

Nasjonalt må det også fokuseres på å utvikles norsk programvare for BIM basert på 

arbeidsfordeling og arbeidsmåter i norsk byggenæring. Denne vil da muliggjøre 

modellsjekker i forhold til norske byggeforskrifter. Aktørene i byggenæringen må også bruke 

programvarer som kommuniserer i en IFC standard (Haug 2007).  
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8.3 Kravspesifikasjoner tilpasset IFC modellen 

 

IFC er bygge opp i en hierarkisk struktur i flere nivå (se punkt 3.4), noe som er sentralt 

uansett hvilke programvare den modelleres i.  

 

I tidlig fase ser Skanska Norge AS for seg å kunne uttrykke en god del av 

kravspesifikasjonene (romprogram, funksjonsprogram, byggeprogram osv) i form av en ”IFC 

kravmodell”. Det er dermed viktig at resultatene fra denne fasen er med gjennom hele 

bygningens livssyklus (Intranett Skanska). 

 

Slik prosjekteringen er i dag har det ikke vært vanlig med noe strukturell informasjonslagring 

programkravene har ofte bare blitt husket i hukommelsen til de prosjekterende, møtereferater 

eller andre dokumenter, noe som ofte fører til at løsninger i større eller mindre grad avviker 

fra brukerkrav og andre fastsatte rammer. Dette ønsker man derfor å løse dette ved å legge 

kravene inn i en IFC modell tilkoblet de objektene som påvirkes.  

 

Kravene vil da automatisk ligge til grunn for valgte løsninger. Koblingen mellom krav og IFC 

modell vil kunne gi muligheter for å sammenligne alternativer opp i mot hverandre samtidig 

som alle nødvendige krav er betraktet og vektet innad på en relativt enkel måte (Holmqvist 

2008). 

   

For å kunne håndtere krav gjenstår det en del utvikling av dagens IFC modell. I rapporten 

”Requirements Management Interface to Building Product Models” fra 2005 foreslår Arto 

Kiviniemi en modell for arkitektonisk utforming koblet til IFC standarden basert på resultater 

fra oppføringen av blant annet kontorbygg. 

 

Modellen baseres på gruppering av prosjektinformasjon fordelt på krav, design, produksjon 

og vedlikehold. Også krav fordelt på forskjellige detaljeringsnivåer, og direkte og indirekte 

krav ligger til grunn for modellen (Kiviniemi 2005). 

 

Direkte krav er her krav definert av bruker og involverte aktører, mens indirekte krav er krav 

som kan avledes fra direkte Krav. Et direkte krav kan her være krav til brannklasse for et rom 

som vil gi indirekte krav til materialene i vegger og tak. De tilhørende objektene som påvirkes 

av indirekte krav må da defineres, og enhver del kan være et objekt i IFC modellen.  Det blir 

da viktig at de prosjekterende skal kunne styre og oppdatere endrede krav. De prosjekterende 

må da lett kunne finne kravene koblet til den betraktede oppgaven (Kiviniemi 2005). 
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Man vil da kunne kontinuerlig foreta endringer som rettes mot det som er programmert. Man 

vil også kunne endre på det som er programmert, og dermed endre på målsetningen. For å 

illustrere dette har Kiviniemi laget noen figurer som viser konsekvensen av endringer 

underveis.  

 

 

 
Figur 44: Endringer bort fra mål (Kiviniemi 2005) 

 

 

Figur 44 viser hvordan endringer bort fra tidligere mål kan føre til at man får et sluttprodukt 

som er målsetningen. Dette kommer ofte av at de som foretar endringene undervei ikke er 

godt nok kjent med den originale målsetningen. 

 

 

 
Figur 45: Beviste endringer (Kiviniemi 2005) 

 

Figur 45 viser fordelen ved å gjøre endringer som er baser på bevisste beslutninger. 

Endringene vil da være rette mot den opprinnelige målsetning.  
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Figur 46: Endre målsetning (Kiviniemi 2005) 

 

 

Figur 46 viser en modell hvor både krav og løsninger endres underveis i prosessen.  

 

Forskjellene på hva som er programmert og hva som er prosjektert er ofte en manglende 

modell for utvikling av kobling mellom kravspesifikasjoner og modell, og en manglende 

modell for å utlede de indirekte kravene fra de direkte.  

 

Utfordringen blir da å håndtere krav med de nødvendige koblingene til løsningene. 

For å løse dette mener Kiviniemi at den beste løsningen er å utvikle et stort antall objekter i 

IFC modellen som kan håndtere krav, og med direkte eller indirekte kobling til andre 

påvirkede IFC objekter. Man vil da få mange nye IFC objekter.  

 

Kravene og løsninger bør holdes adskilt i IFC modellen for å gjøre dette mest mulig 

oversiktlig. De må likevel ha koblinger med hverandre.  

 

Hvilke krav som bør implementeres for å skape de beste løsningene kan bestemmes gjennom 

erfaringer fra tidligere prosjekter. Ved kontinuerlig å videreutvikle en modell hvor man tar 

konsekvent tar med seg de beste erfaringene fra like prosjekter vil man kunne bygge seg en 

erfaringsbank med krav som erfaringsmessig har ledet til gode resultater. 

 

Man kan da ideelt sett kunne samle forhåndsdefinerte sett med krav, tilpasset prosjekttype. 

Man vil da kunne bygge opp erfaringsdatabaser som kompletteres med prosjekttype, med 

variasjon som er avhengig av bruksområdet og lokalisering. Forhåndsdefinerte krav kan 

dermed brukes som grunnlag for videre programmering. 

 

Det er noen krav som gjelder uavhengig av prosjekttype. Skal disse kobles opp mot IFC 

modellen vil man være avhengig av at dette gjøre automatisk. Dette fordi slike krav ofte 

ligger i forskifter som er omfattende og inneholder store menger krav og informasjon, og det 

vil derfor være svært tidkrevende med manuell tilkobling til modellen.   
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For at både erfaringsmateriale og prosjektspesifikk materiale skal kunne håndteres er man 

avhengig av at dette plasseres på riktig sted i IFC modellen. Informasjonen bør ligge 

tilgjengelig som smart informasjon og gi spesifikke verdier og/eller føringer til utformingen 

av området i modellen.  

 

Man har i dag flere programmer som inneholder egendefinerte egenskapssett som ikke er 

tilpasset IFC modellen, noe som kan føre til at informasjon følger objektene i IFC som ren 

tekstlig informasjon ed eksport til programmer uten samme egenskapssett.  

 

Dette er informasjon uten spesifikk plassering i IFC modellen, eller uten direkte eller 

indirekte relasjoner til andre objekter.  

 

IFC handterer ikke i dag informasjonsobjekter tilpasset alle spesifikke bruksområder eller 

lokaliseringer. Det vil derfor være et behov for slike komplementære egenskapssett 

(Holmqvist 2008). 

 

Det at forskjellige programmer opererer med egne egenskapssett kan skape forvirring. Derfor 

har IAI utviklet IFD (se punkt 3.5) som skal håndtere alle slike egenskapssett som skal 

tilknyttes IFC modeller. Problemene oppstår når noen spesifikasjoner er direkte knyttet til IFC 

modellen, mens andre ikke vil komme til syne uten man aktivt leter de opp i objektene.  

 

Et eksempel vil være dersom u-verdien til alle materialer i en vegg er direkte tilknyttet IFC 

modellen, utenom innvendig kledning som er tilkoblet som tekstlig informasjon. En 

simulering av veggens isoleringsevne da gi feil resultat (Holmqvist 2008)   

 

Dersom man ønsker å jobbe opp mot buildingSMART-baserte bygningsinformasjonsmodeller 

bør derfor programmene som brukes ikke tilknytte seg egendefinerte egenskapssett, men 

benytte seg av egenskapssett i IFD library. IFD library må da tilknyttes de nødvendige 

egenskapssettene. Det vil derfor være nødvendig med en utvikling av IFD library før man 

helhetlig kan koble alle nødvendige kravspesifikasjoner til en IFC modell.     
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9 Diskusjon satt opp etter oppgavens hovedinndeling 
 

9.1 BuildingSMART 

 

BuildingSMART-teknologien kan nok virke forvirrende for mange med lang erfaring innen 

byggbransjen, og implementering av slik teknologi vil møte skepsis hos mange aktører. 

 

Bruk av bygningsinformasjonsmodeller vil også kreve et samspill mellom teknologi, 

ferdigheter og prosesser, og det er viktig at man hele tiden fokuserer på alle tre. Det er derfor 

viktig å vise gevinstene ved innføring av teknologien og synliggjøre nytteverdiene i forhold til 

en tradisjonell byggeprosess. 

 

Med industrialisering ønsker man å få en større forutsigbarhet i byggeprosessen, både for 

prosjektledelsen, prosjekterende, utførende og kunde. Dette kan man oppnå ved å bruke godt 

dokumenterte løsninger, som man har god erfaring med fra tidligere prosjekter.  

 

Det vil nok aldri være mulig å eliminere all uforutsigbarhet ved ulike byggeprosjekter, men 

ved å bruke standardiserte løsninger, samtidig som man systematisk bruker erfaringer fra 

lignende prosjekter, vil man kunne øke forutsigbarheten i mye større grad. 

 

Det er forventninger til at en økt bruk av bygningsinformasjonsmodeller vil føre til et 

paradigmeskifte
19

 i byggenæringens, og man må trolig tilvenne seg en ny måte å jobbe på for 

å dra full nytte av BIM. Som en industrialisert bedrift må man ha en plattformtankegang bak 

de konseptene man utvikler og produserer.  

 

En økt grad av bygningsinformasjonsmodeller medfører en digitalisering av planleggings-, 

bygge- og driftsprosessene som gjør at informasjonen i prosjektene kan databehandles 

effektivt. Dette vil kunne endre selve måten å prosjektere og produsere bygninger på ved at 

dagens ukoordinerte 2D-tegninger erstattes av smarte informasjonsmodeller med intelligente 

informasjonsobjekter som står i relasjon til hverandre. Dette medfører at all informasjon vil 

være samlet på ett sted. 

 

For og lykkes med buildingSMART må byggenæringen tillegge seg industriell logikk, og 

industrielle metoder å bygge på. Man vil da kunne redusere tilfeldigheten, samtidig som man 

vil kunne oppnå en gjentagelseseffekt for å redusere produksjonstiden. 

 

Det er også et behov for en mer bevisst og klarere bruk av begrepet bak BuildingSMART, og 

hva som menes med det i diskusjonene som føres i dag. 

 

 

 

                                                 
19

 Et paradigmeskifte er et systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og rekkevidde. 
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Det er foreløpig vanskelig å male effektene av bruk av buildingSMART-teknologien, men de 

første prosjektene vil antagelig vise gevinst ved å sette sammen informasjon tidlig og kjøre 

sjekker. Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystem basert på smarte modeller vil også ha et 

mye bedre beslutningsgrunnlag for drift, vedlikehold, utleie og ombygging.  

 

Fortsatt er det store utfordringer i forbindelse med filutveksling, og ikke alle dataprogrammer 

støtter IFC-formatet. Det arbeides derfor kontinuerlig med å utvikle IFC standarden, og mye 

av utviklingen ligger nå i å tilrettelegge for implementering av standarden. 

 

Det vesentlige med IFC-standarden er at alle skal kunne arbeide ut i fra den informasjonen 

som ligger i systemet fra før. Ingen av partene skal ha behov for å legge inn data på nytt. 

Dette vil gi byggherren en komplett modell av bygningen, som vil gi et godt grunnlag for 

ledelse av drift og vedlikehold.  

 

En av farene ved økt bruk av BIM og IFC, er at dette vil føre til større avstand mellom 

håndverker og prosjektledelse. Et viktig grunnlag for implementeringen av buildingSMART-

teknologien er derfor god opplæring i alle ledd. Dette betyr bedre opplæring, samtidig som det 

er viktig med tilgjengelig informasjon. Ved å legge forholdene til rette for endringene, kan 

man gjøre det enklere for bedriften å håndtere en endringssituasjon som kan oppleves som 

vanskelig.  

 

Det er også viktig å huske på at byggenæringen driver med prosjektbasert produksjon hvor 

hvert prosjekt er unikt og har sin egen kompleksitet. Mennesker, relasjoner, kompetanse og 

kultur vil fremdeles stå for de mest grunnleggende suksesskriteriene. Så selv om en 

standardisering og effektivisering av informasjonshandteringen i byggebransjen er viktig, er 

det fremdeles de menneskene som skal lage og bruke informasjonen som er avgjørende. 

 

En fallgruve ved en økt bruk av bygningsinformasjonsmodeller kan være at man ser på 

bruken som et mål framfor et virkemiddel. Innføringen bør derfor være gradvis, samtidig som 

man bygger på god opplæring og erfaringsoverføring i startperioden. Det vil være viktig å 

bygge en kultur der bransjen evner å utvikle og utnytte kompetanse hos den enkelte 

medarbeider. 
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9.2 Skanska Product Design 

 

I likhet med andre aktører er Skanska Norge AS svært opptatt av å kvalitetssikre prosjektering 

og produksjon ved å begrense antall varianter av løsninger som brukes. Utviklingen går i 

større grad bort fra eksperimentbygg hvor man bruker nye og lite dokumenterte løsninger, og 

fokuserer mer på standardisering av byggtekniske detaljer og ombruk av produksjonstekniske 

løsninger.    

 

Det finnes dermed et behov for Skanska Product Design, og det er tydelig at dette er et viktig 

utviklingskonsept for Skanska Norge AS. Skanska Product Design blir sett på som et viktig 

verktøy for å redusere byggefeil, og sikre høy kvalitet på fremtidige byggeprosjekt.    

 

Bruken av Skanska Product Design er likevel noe begrenset, og utfordringene ved 

implementering av standardiserte løsninger er store og omfatter store omveltninger.  

 

Implementeringsarbeidet i Skanska Norge AS er fremdeles i startfasen, og det finnes ingen 

fasit på hvordan man skal bevege seg mot det ønskede målet.  

 

Som en bedrift i en endringssituasjon, er det derfor viktig at Skanska Norge AS bruker mye av 

ressursene sine på å gjennomføre endringer, og ikke bare fokuserer på teknologien som skal 

endres.  

 

Ved innføringen av nye metoder og ny teknologi, må man planlegge innføringen. Man må ta 

høyde for at innføringen av Skanska Product Design vil ta tid, og på forhånd legge til rette for 

at implementeringen skal bli en størst mulig suksess. Ved å legge forholdene til rette for 

endringene, kan man gjøre det enklere for bedriften å håndtere en endringssituasjon som kan 

oppleves som vanskelig (Torp 2008). 

 

Et viktig grunnlag for implementeringen av standardiserte komponenter i alle byggeprosjekt, 

er god opplæring i alle ledd. Inntrykket jeg sitter igjen med etter prosjektarbeidet er at det er 

”toppene” i Skanska Norge AS som sitter med best kunnskap om Skanska Product Design, 

mens kunnskapen minker med gradene. Det er derfor et behov for bedre opplæring av alle 

grader i Skanska Norge AS, samtidig som men må jobbe med å gjøre informasjonen mer 

tilgjengelig.   

 

For å kunne få full effekt av verktøy som Skanska Product Design er det viktig at de 

standardiserte løsningene blir lagt til grunn for prosjekteringen, og ikke tilpasset prosjektet  

 

Kun delvis implementering vil ha liten effekt på kvalitet i utførelse og produktivitet. Ved å 

bruke bare enkelte elementer, vil mange av fordelene med de standardiserte løsningene fort 

falle bort.  
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Dette er vist i rapporten effektivitetsanalyse av byggeprosjekter av Thorbjørn Ingvaldsen og 

Dag Fjeld Edvardsen, som er et resultat av det femårige Forskings og utviklingsprosjektet 

"Produktivitet i bygg- og anleggsnæringen" (Ingvaldsen, Edvardsen 2007). Rapporten viser at 

lavere grad av standardisering ikke gir høyere grad av overleveringskvalitet, eller noe 

reduksjon i utbedingskostnader i reklamasjonstiden.  

 

Det er også viktig at man fokuserer på Skanska Product Design som et helhetlig konsept, og at 

man ikke bare bruker enkelte detaljer. Det er viktig at Skanska Product Design gjør 

informasjonen lett tilgjengelig, samtidig som dokumentene utviklet av Skanska Product 

Designer er brukervennlige. Det har kommet noe kritikk til at dokumentene utviklet av 

Skanska Product Design kanskje er noe tungleste, og bør forenkles 

 

En forutsetning for at Skanska Norge AS skal få full effekt av Skanska Product Design, vil 

derfor være en større implementeringsgrad av de standardiserte løsningene i de prosjektene 

hvor konseptet blir brukt. Det er da viktig med god oppfølging gjennom hele byggeprosessen.  

 

Ved god oppfølging i tidligfasen av et prosjekt vil man kunne påvirke de byggtekniske 

valgene i større grad, og forhåpentligvis øke implementeringsgraden av de standardiserte 

komponentene. 

 

Det er også viktig at avdelingen Skanska Product Design er flinke til å samle erfaringer fra de 

prosjektene hvor de standardiserte løsningene blir benyttet, og bruke disse videre i 

utviklingsarbeidet.  

 

Selv om det virker som en generell oppfatning at bruken av Skanska Product Design er 

viktige for å bedre kvaliteten og øke produktiviteten, opplever man at det er vanskelig å måle 

gevinsten ved bruken av de standardiserte løsningene. Det faktumet at hvert enkelt prosjekt er 

unikt, samtidig som markede varierer gjør det nesten umulig å regne på hvor mye man faktisk 

tjener på en industriell tilnærming.  
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9.3 Krav til produktdokumentasjon for bygningselementer 

 

Uklare og mangelfulle prosjektdokumenter er årsaken til de fleste endringene i prosjektene og 

svært ofte en direkte årsak til feil og mangler i utførelsen. Uklare beskrivelser har ikke bare 

store økonomiske konsekvenser, men også store konsekvenser for fremdriften i prosjektene, 

som igjen fører til en rekke konflikter.                                                                                                               

 

Standardisering av prosjektdokumenter er derfor viktig for å motvirke feil og mangler i 

prosjekteringen og i utførelsen. Arbeidet framover blir nå å videreutvikle dokumentene som 

gir prosjekterings- og produksjonsunderlag for standard Skanska Product Design-prosesser. 

 

Målet er at bygges det etter Skanska Product Design byggesystemet og velges produkter i 

henhold til rammeavtalene som oppfyller egenskapskravene satt i Skanska Product Design 

dokumentene, da er løsningen forhåndsdokumentert. Benyttes produkter kjøpt på 

rammeavtalene da har miljøavdelingen i tillegg gjort myndighetspålagte miljøvurderinger. 

 

For å øke sikre tilstrekkelig informasjonsflyt og dokumentasjon vil det være avgjørende med 

en økt bruk av bygningsinformasjonsmodeller (BIM).  

 

Noen av de viktigste effektene av innføringen av BIM og buildingSMART-teknologien er 

bedre tidligfasearbeid og beslutninger, samtidig som man får en mer effektiv og kvalitetsriktig 

tegnings- og dokumentproduksjon. 

 

Man vil og kunne gjøre raskere og sikrere å gjøre endringer i prosjektet, og få et bedre 

grunnlag for FDV-informasjon i prosjektene 

 

Bruk av BIM vil føre til at man systematisk kan lagre tegninger og dokumenter, noe som kan 

bidra til gjenbruk av informasjon. Det blir også lettere å lage erfaringsbanker. Man vil også 

kunne følge hele prosessen digitalt. 

 

Erfaring viser også at den håndverksmessige utførelsen på byggeplass, inklusive utførelsen av 

gjennomføringer og tilslutninger mellom bygningsdeler, er den vanligste årsaken til svikt i 

forhold til forutsatt ytelsesnivå.  

 

Denne usikkerheten gjelder også sertifiserte eller godkjente løsninger. Det må derfor legges 

stor vekt på dokumentert kontroll av utførelsen. Gjennomføringer og tilslutninger mellom 

bygningsdeler må vies spesielt stor oppmerksomhet. 
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Jeg har i denne rapporten konsentrert med om de fagområdene seg er mest relevante for 

kravspesifikasjonen til konseptutviklingen av et byggeprosjekt. Kravene er funnet gjennom 

forskifter, byggforsk kunnskapssystemer og Skanska Norge AS sine nettsider. 

 

Det har tradisjonelt vært lite fokus på energi- og miljøbetraktninger i byggebransjen 

Økende miljø- og energifokus gjør det nødvendig med en omprioritering i byggebransjen, og 

disse fokusområdene må inkluderes på lik linje med andre fagområder.  

 

Gjennom forbedrede bygninger og byggeprosesser er byggebransjen blant de bransjene som 

kan bidra mest til bærekraftig utvikling og ressursbesparelser. Det er viktig i huske at 

byggebransjen står ansvarlig for en stor andel av verdens ressursforbruk (materialer og 

energi). 

 

Det vil være en fordel dersom det kommer mer konkrete krav fra myndighetene gjennom plan 

og bygningsloven med veiledere, bevisstgjøring på effekten av grundig programmering og 

påvirke kunder og bransjen til å fokusere på helhet og samfunnsbevissthet. 
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9.4 Verktøy for tilstandsrapportering og kvalitetssikring 

 

Et av hovedmålene med BuildingSMART-teknologien er å legge til rette for automatisert 

overføring av informasjon mellom alle ledd i verdikjeden til en byggeprosess. Dette vil være 

en viktig komponent i industrialiseringen av bransjen, men man er avhengig av en videre 

utvikling av hovedkomponentene i buildingSMART. Dette gjelder en felles 

bygningsinformasjonsmodell og åpne standarder (IFC, IFD og IDM) 

 

Regelverk bestående av både krav fra myndigheter og regler basert på prosjekterfaringer 

implementert i regelsjekker kan bidra til å redusere logiske brister ved hjelp av 

kollisjonskontroller.  

 

Kollisjonskontroller kan utføres ved at modellen kontinuerlig kontrolleres opp mot 

regelverket, slik at byggefeil blir oppdaget på planleggingsstadiet, i ”bits og bytes”, og ikke 

etter at bygget er ferdig oppført, i ”stål og betong”. Dette vil igjen bidra til økt kvalitet på 

bygningene. 

 

Regelverk implementer i regelsjekker vil og kunne inngå som dokumentasjon på oppfyllelse 

av myndighetskrav, og dermed bidra til å redusere byggekostnader. Anvendelsen av 

regelsjekker også i byggesaksbehandlinger vil også føre til enklere kontroll av bygningen 

 

Utnyttelse av informasjon som ligger i BIM gir med andre ord mulighet for bedre 

rapportering, og prosjekteringsgrupper kan i stedet for å ta hensyn til regelverket konsentrere 

seg om den kreative delen av konseptutviklingen. 

 

En regelbasert utforming vil føre til en mer effektiv byggeprosess, og øker gjenbruk av 

erfaringer fra tidligere prosjekter gjennom regelutvikling på grunnlag av ekspertkunnskap. 

 

Det vil likevel være viktig at man ikke har for mange kriterier og begrensninger for tidlig i 

den kreative prosessen. Regler kan også være et hinder for å komme fram til ulike løsninger 

og arkitekten kan miste fokus på selve utformingen når det stadig dukker opp feilmeldinger. 

 

Også byggherren kan legge inn begrensinger på arkitektens frihet ved å legge inn ulike former 

for begrensninger i kravspesifikasjonene. Arkitektene kan dermed få et begrenset område å 

utfolde sin kreativitet på, samtidig som dette kan gi flere gode løsninger innenfor visse 

randbetingelser. 

 

Det er nok flere utfordringer før regelverk implementert i regelsjekkere er en naturlig del av 

dagens byggebransje. Det er også her viktig å fokusere på god opplæring, og videre fokus på 

hvordan samarbeide mellom de ulike aktørene skal fungere.  
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Bruk av buildingSMART-teknologien vil kreve et større tverrfaglig samarbeid enn 

tradisjonelt i byggebransjen, noen som innebærer at informasjon må deles og utveksles på en 

helt annen måte enn man er vant til.  

 

Ved at man jobber mot en felles bygningsinformasjonsmodell kan man unngå misforståelser 

og kommunikasjonssvikt, men dette forutsetter at aktørene er opplært til å tolke og 

sammenlikne data fra modellen. 

 

Ved en automatisering av byggekontroller vil det også være viktig at man kontinuerlig 

kontrollerer at det er de riktige regelsettene er satt på og å kvalitetssikre modellen ved 

ferdigstillelse. Dette for å se om det som var ønskelig å kontrollere ved bruk av regelsjekker, 

faktisk ble sjekket.  

 

Det vil også være viktig med kontinuerlige kontroller av bygningsinformasjonsmodellen, slik 

at det utvikles en modell med gode visualiserings- og simuleringsmuligheter. Modellen kan da 

med fordel brukes i prosjekteringsfasen og produksjonsfasen for å illustrere hvordan 

bygningen utformes. Man vil på denne måten kunne få en mer effektiv byggeprosess, økt 

produktivitet og reduserte byggefeil.  
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9.5 Objektbibliotek 
 

Denne oppgaven gir forslag til generelle krav og oppbyggingen av et standardisert 

objektbibliotek for standardiserte bygningselementer i Skanska Norge AS. 

 

Hensikten med oppgaven er ikke å sette et absolutt krav til innholdet i biblioteket, men å 

samle mest mulig informasjon som underlagsdokument for det videre arbeidet med 

kravspesifikasjon til biblioteket. Oppgaven tar også for seg utfordringene med å koble 

innholdet i objektbiblioteket opp mot IFC og IFD Library 

 

Det er allerede flere som tilbyr standardiserte objekter i markedet. Objekter kan være hele 

bygg (garasjer, hytter) eller elementer. Et eksempel på et element er en yttervegg som 

tilfredsstiller spesielle krav som klimaskjerm. På sammen måte vil en kunne utvikle hele 

system som vil kunne tilpasses ulike prosjekttyper og krav. Arbeidet med å utvikle 

standardiserte objekter vil kunne gi stor utberedelse og gi nye forretningsmuligheter for et 

spekter av forskjellige leverandører sammen med programvareleverandører og utviklere. 

 

Det blir viktig å få en god teknisk kobling mellom ulike bransjedatabaser. Dels gjelder det 

også å skape forståelse i bransjen for behovet for buildingSMART, samt synliggjøre 

gevinster. For å få full nytte av ny teknologi må produsentene sørge for at definerte 

egenskaper til produktene i henhold til IFD-biblioteket til enhver tid blir å finne i 

objektbiblioteket. 

 

Skanska Product Design må nå samkjøre navngiving på objektene det har, og videre må 3D-

objektene konfigureres slik at informasjonsutveksling kan muliggjøres på en enhetlig måte. 

Parallelt med dette arbeidet bør navnestrukturen forankres i referansebiblioteket IFD. Dette 

kan med fordel skje i en tett dialog med buildingSMART Norge, tilstøtende 

standardiseringsarbeid i Standard Norge og andre aktuelle aktører (Bakken 2008). 

Ved å utvikle gode objektbibliotek vil man få større bevissthet rundt valg av materialer, 

konstruksjoner og produksjonsmetoder. Man vil også få en mer omfattende kvalitetssikring 

enn ved prototyper og det blir enklere å gjenbruke prosjektutviklede løsninger fordi alt inngår 

i et system. Dermed får man en større forutsigbarhet for, prosjektledelsen, prosjekterende, og 

utførende 

 

Dersom man skal få ønskede gevinster med å bruke buildingSMART og 

bygningsinformasjonsmodeller, er det en forutsetning at bibliotekene på plass. Dette arbeidet 

er meget viktig for den videre fremdrift og må forseres. For å kunne benytte BIM på et ønsket 

nivå er det derfor viktig at man er veldig tydelig på hva man ønsker fra de prosjekterende, og 

at man gir tilskrekkelig informasjon om hva man ønsker å oppnå ved et prosjekt. 

 

Det er og svært viktig at man gir god opplæring i bruken av objektene i biblioteket, og bruken 

av biblioteket. Uten god informasjon og opplæring i mulighetene som ligger i standardiserte 

objekter, kan ikke Skanska Norge AS hente ut den ønskede gevinsten. 
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9.6 Integrering av kravspesifikasjoner 

 

Det er fremdeles del endringer i IFC modellen som må til for å tilrettelegge for håndtering av 

krav fra programmeringen. Utfordringen ligger blant annet i å håndtere krav med de 

nødvendige koblingene til ulike løsninger.  

 

Både erfaringsmateriale og prosjektspesifikk må knyttes til riktig sted i IFC modellen. 

Informasjonen bør ligge tilgjengelig som smart informasjon som gir spesifikke verdier eller 

føringer til utformingen. 

 

Et annet problem er at ulike programmer bruker egne egenskapssett som kan skape forvirring. 

Det vil derfor være viktig med en videreutvikling av IFD som skal håndtere alle slike 

egenskapssett som skal tilknyttes IFC modeller. 

 

Program bør derfor ikke tilknytte seg egendefinerte egenskapssett, men kun forholde seg til 

egenskapssett i IFD library. IFD library tilknyttes da de nødvendige egenskapssettene 

 

For at både erfaringsmateriale og prosjektspesifikk materiale skal kunne håndteres er man 

avhengig av at dette plasseres på riktig sted i IFC modellen. Informasjonen bør ligge 

tilgjengelig som smart informasjon og gi spesifikke verdier og/eller føringer til utformingen 

av området i modellen.  

 

Hvilke krav som bør implementeres bør bestemmes gjennom erfaringer fra tidligere 

prosjekter.  

 

Ved å bygge videre på erfaringer vil man kunne utvikle en modell hvor man tar konsekvent 

tar med seg de beste erfaringene fra prosjekter, og man vil kunne bygge seg en erfaringsbank 

med krav som erfaringsmessig har ledet til gode resultater. 
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10 Konklusjon 
 

For å kunne håndtere stadig mer komplekse byggeprosjekter er man avhengig av en 

strukturert programmering som følger prosjektering, bygging og bygningens livsløp. For å få 

til dette er man avhengig av hjelpemiddel som bygningsinformasjonsmodellering og 

BuildingSMART-teknologien. 

 

Kommunikasjonen mellom de ulike aktørene vil dermed kunne foregå på en mer strukturert 

måte, da all informasjonen som tilegnes og brukes gjennom hele byggeprosessen ligger lagret 

i en felles bygningsinformasjonsmodell. 

 

For å kunne ta hensyn til alle aspekter i et livsløp er man avhengig av at de riktige kravene 

blir identifisert før konseptet forbygningen fastsettes. Kravspesifikasjonene danner grunnlaget 

for konseptet, men for å komme fram til hvilke krav man skal ha med er man avhengig av 

store menger informasjon.  

 

For å kunne nyttiggjøre seg av denne i praksis er man avhengig av at man ikke må lete de 

frem manuelt. Bruk av kunnskapsbaserte systemer og regelsjekkere vil gi bedre kontroll av 

modellen underveis i utviklingsfasen og gir en mer forutsigbar byggeprosess da det er 

kontinuerlig kontroll over hvilke regler som er innfridd.  

 

For å få til dette er det fire viktige komponenter som må være på plass. Dette gjelder en felles 

bygningsinformasjonsmodell (BIM), og et utvekslingsformat som forteller hvordan 

informasjon skal utveksles (IFC, IFD og IDM). 

 

Oppgaven konkluderer i hovedtrekk med at det er nødvendig med en del tilpassing til 

kravhåndtering med buildingSMART-standardene, og kobling mellom krav og løsninger i 

IFC modellen. Både erfaringsmateriale og prosjektspesifikk materiale må knyttes til riktig 

sted i modellen, og informasjonen bør ligge tilgjengelig som smart informasjon. Det vil si 

informasjon som gir spesifikke verdier eller føringer til utformingen. 

 

Kravspesifiseringen kan med fordel være fordelt på fag, funksjon eller prosess. Det vil også 

være en fordel med mer konkrete krav fra myndighetene gjennom plan og bygningsloven med 

veiledere og en bevisstgjøring på effekten av grundig programmering.  

 

Man er også avhengig av en utvikling av nye egenskapssett i IFD library tilpasset de enkelte 

fag, funksjoner eller prosesser, og med mulighet for å håndtere kravspesifikasjoner.   

 

For at Skanska Norge AS skal følge den teknologiske utviklingen i bransjen er det viktig at de 

er flinke til å hente kunnskap og erfaringen gjennom Skanska Product Design og 

forskningsprosjekter som Frydenberg og Høgskolen i Bodø.  
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Kunnskapen og erfaringene kan gjenskapes som intelligente IFC-objekter og gjøres 

tilgjengelig i objektbibliotekene. Ved å utvikle et godt og standardisert objektbibliotek vil 

Skanska Norge AS dermed man ha et godt utgangspunkt for en bygningsinformasjonsmodell. 

 

For å kunne vurdere alternative løsninger tidlig i prosjekteringen er man avhengig av at 

løsningene Skanska Product Design presenterer ikke krever for detaljert prosjektkunnskap. 

Det blir også viktig å ha en balansegang mellom antall kriterier som styrer konseptet, og rom 

for kreativitet.  

 

Et viktig grunnlag for implementeringen av buildingSMART-teknologien vil være opplæring 

i alle ledd. Uten god informasjon og opplæring, kan ikke bransjen hente ut den antatte 

gevinsten.  

 

Det er derfor viktig at Skanska Norge AS bruker mye av ressursene sine på å gjennomføre 

endringer, og ikke bare fokuserer på teknologien som skal endres. Ved innføringen av nye 

metoder og ny teknologi, må man planlegge innføringen.  

 

Man må ta høyde for at innføringen av Skanska Product Design vil ta tid, og på forhånd legge 

til rette for at implementeringen skal bli en størst mulig suksess. 

 

Det er også viktig å vise gevinstene ved innføring av buildingSMART-teknologien, og 

synliggjøre nytteverdiene i forhold til en tradisjonell byggeprosess. 
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11 Videre arbeid  
 

11.1  Skanska Product Design 

 

Et viktig fokusområde for avdelingen Skanska Product Design vil være å utvikle nye 

dokumenter, samtidig som man videreutvikler de gamle. Det er derfor viktig at man henter 

erfaringer fra byggeprosjekter hvor Skanska Product Design-konseptet er brukt, og bygger 

videre på disse. 

 

Dokumentene som brukes bør være oversiktlige, lettleste og godt tilgjengelig.  

Det kan også være en fordel at man fokuserer på god opplæring i bruk av dokumentene i 

startfasen.  

 

Det ligger store muligheter for en betydelig reduksjon av byggekostnader gjennom bedre 

informasjonsflyt og interoperabilitet i byggeprosjekter Det vil derfor være naturlig med en 

større satsning på å automatisere den elektroniske overføringen av informasjon mellom alle 

ledd i byggeprosessen.  

 

Gjennom elektronisk samhandling kan både entreprenøren, kunden, arkitektkontoret og 

ingeniørfirmaet, ha tilgang til et felles prosjektarkiv med tegninger og andre dokumenter. 

Dette vil være en viktig brikke for å effektivisere utvekslingen av dokumenter mellom 

aktørene. 

 

Skanska Produkt Design vil i 2009-2010 fokusere på videreutvikling av standardiseringen av 

byggesystemer og bygningskomponenter. De vil også ha fokus på kvalitetssikring av 

løsninger i forhold til produktdokumentasjon, miljø og innkjøp. En videre samkjøring av 

Skanska Product Design løsningene med Skanska Norge AS sin satsning på LEED vil blant 

annet stå sentralt (se punkt 5.5)(Intranett Skanska). 

  

BuildingSMART-teknologien vil også stå sentralt i en effektivisering av planlegging, 

prosjektering og produksjon i framtiden, og et viktig fokusområde fremover blir derfor 

implementeringen av Skanska Product Design-løsninger i bygningsinformasjonsmodeller.  
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11.2  Hva kreves av bransjen 
 

BuildingSMART-teknologien er i rask utvikling, men det er fremdeles viktig å vise aktørene i 

byggebransjen fordelene ved den. Dette krever ytterligere stimulans og støtte til akademiske 

institusjoner å sikre langsiktig forskning, samtidig som det er viktig med bedre utdannings 

programmer på dette feltet.  

 

Aktørene i bransjen må også bidra til utprøving og utvikling av standardene, og stille konkrete 

prosjekter til rådighet. Bruken av buildingSMART-teknologien vil ofte være et strategisk 

spørsmål hos ledelsen i en bedrift om hvorvidt det er vilje til å sette av ressurser. 

 

Det vil eksempelvis være en fordel dersom byggherrer og myndigheter stiller krav til bruk av 

BIM i offentlige byggeprosjekter.  

 

For at samspillet i bransjen skal virke vil det være viktig at alle aktørene i byggebransjen deler 

en prosessforståelse og er villige til å dele en konkret informasjonsmodell. Det vil derfor være 

viktig med endrede samarbeidsformer og nye forretningsmodeller. Dette vil igjen bidra til økt 

læring, og felles ansvar for et godt sluttprodukt. 

 

Det vil også være viktig å hente kompetanse og erfaringer utenfor byggebransjen. Det vil 

være mye å hente i andre industrier, kanskje først og fremst olje- og gassindustrien, hvor man 

har kommet et godt stykke lenger enn byggebransjen i bruk av kunnskapsbaserte systemer. 

 

Det kan derfor være en stor fordel om bransjen henter inspirasjon og erfaringer fra andre 

industrier i den videre utviklingen av buildingSMART-teknologien. 
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