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FORORD 
 

BIM for landskap har vært med meg en god stund allerede, og det føles naturlig at det nettopp er BIM som 

avrunder mitt studie ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Et rent slumpetreff gjorde at jeg først fikk 

interessen for temaet. Vinteren 2005-2006 fikk jeg en forespørsel fra Ramzi Hassan om å lære meg Autodesk 

Revit Architecture for å lære det bort i et av datakursene ved instituttet. Programmet fanget snart min 

interesse, og gjorde at jeg fort fikk øynene opp for BIM. På samme tid hadde jeg en praktikantstilling hos 

Multiconsult seksjon 13.3 landskapsarkitekter, som nå har blitt til Link landskap. Etter en tid ble det klart for 

meg at Åge Langedrag, en av de ansatte ved kontoret, hadde en langt kommet interesse for Revit og BIM. Uten 

påvirkningen fra disse to personene hadde denne oppgaven antakeligvis ikke blitt noe av.  

Jeg vil rette en takk til Ramzi Hassan og Åge Langedrag for inspirasjon til å starte med denne oppgaven, men 

også for god hjelp og støtte underveis. Ramzi, som også har vært veileder, har kommet med uvurderlige 

oppmuntringer og faglige innspill gjennom hele arbeidsprosessen. Jeg vil også takke alle som tatt seg tid til å 

hjelpe meg i forbindelse med oppgaveskrivingen, og særlig for hjelp med gjennomlesing av teksten i den 

hektiske sluttfasen. Sist, men ikke minst vil jeg takke familie og venner. 

 

 

 

 

Marius Berg Bostadløkken 
Ski, 15. august 2009 
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ABSTRAKT 
Fra og med 2010 skal Statsbygg som hovedregel benytte BIM i alle sine prosjekter. Denne ambisiøse og 

framtidsrettede satsningen inkluderer også prosjekter hvor landskap er involvert. Når en så stor oppdragsgiver 

tar et slikt grep, får det konsekvenser for hele bransjen. Denne oppgaven undersøker dagens situasjon rundt 

BIM for landskap, og om det ligger til rette for å ta steget over til de nye arbeidsmetodene. Gjennom en 

gjennomgang av den teknologiske utviklingen fram mot BIM og dagens tilgjengelige programvare, samt 

intervjuer med aktører i bransjen og en studie av et BIM-prosjekt som involverer landskap, gir oppgaven et 

overblikk over dagens status og de mulighetene, fordelene og utfordringene BIM gir. 

 

 

 

 

ABSTRACT 
By 2010 Statsbygg will demand the use of BIM in all their projects. This applies not only to buildings, but also 

the landscape around them. Being one of the biggest contractors in Norway this will to a great extent influence 

the business. This paper examines the current situation around BIM for landscape, and if it is the right time to 

start using the new working methods. Through a review of the technological evolution towards BIM and todays 

available software, as well as interviews with people from different parts of the business and a study of a BIM-

project involving landscape, this paper provides an overview of the current status and the opportunities, 

benefits and challenges BIM provides.  

  



3 
 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1. Innledning ....................................................................................................................................................... 5 

1.1. Bakgrunn for oppgaven ......................................................................................................................... 5 

1.2. Målsetting .............................................................................................................................................. 6 

1.3. Metodikk og oppgavens oppbygning..................................................................................................... 6 

2. Historisk utvikling, prosesser og teknologi ..................................................................................................... 7 

2.1. Historie .................................................................................................................................................. 7 

2.2. Hva er bim? .......................................................................................................................................... 10 

2.3. Utvekslingsfilformater ......................................................................................................................... 14 

2.4. Oversikt over programvare .................................................................................................................. 15 

2.5. Konklusjon ........................................................................................................................................... 18 

3. Undersøkelser og intervjuer ......................................................................................................................... 20 

3.1. Om undersøkelsene ............................................................................................................................. 20 

3.2. Intervju med Statsbygg ........................................................................................................................ 20 

3.3. Intervju med programvareleverandører ............................................................................................. 22 

Intervju med Pål Eskerud fra Focus Software. .............................................................................................. 22 

Intervju med Jan Tore Bugge fra Cad-Q ........................................................................................................ 23 

3.4. Intervjuer med landskapsarkitektkontorer.......................................................................................... 23 

3.5. Intervju med UMB og AHO .................................................................................................................. 27 

Intervju med Anne Katrine Geelmuyden og Knut Hallgeir Wik ..................................................................... 27 

Intervju med Dag Tvilde, leder for institutt for urbanisme og landskap på AHO .......................................... 27 

3.6. Intervju med produsenter og forhandlere av belysning, utemøblement og lekeplassutrustning ...... 28 

3.7. Konklusjon ........................................................................................................................................... 30 

4. Stavanger universitet .................................................................................................................................... 31 

4.1. Om studieobjektet ............................................................................................................................... 31 

4.2. Programvare og teknologi ................................................................................................................... 33 

4.3. Arbeidsflyt og prosess ......................................................................................................................... 36 

4.4. Resultater ............................................................................................................................................ 41 

4.5. Konklusjon ........................................................................................................................................... 41 

5. BIM for landskap ........................................................................................................................................... 43 

5.1. Overgangen til BIM .............................................................................................................................. 43 

5.2. Momenter for en framtidig BIM-manual for landskap ........................................................................ 44 

5.3. Videre arbeid med BIM ........................................................................................................................ 47 

6. Konklusjon ..................................................................................................................................................... 49 

 

  



4 
 

  



5 
 

BIM FOR LANDSKAP 

1. INNLEDNING 
Building information modelling, forkortet BIM, er et mye omtalt begrep som det stadig refereres til i 

fagtidsskrifter og andre faglige mediekanaler. Mye tyder på at overgangen til BIM vil utgjøre en revolusjon i 

forhold til hvordan vi arbeider i dag, og det er liten tvil om at BIM vil være av stor betydning for bransjen i tiden 

framover. Samtidig er forvirringen stor og misforståelsene mange. Definisjonene av BIM er tallrike, og 

betydningen av begrepet har utviklet seg over tid, men i bunn og grunn handler det om kommunikasjon: Riktig 

informasjon skal befinne seg på riktig sted til riktig tid, og all informasjon skal være koordinert. 

 

1.1. BAKGRUNN FOR OPPGAVEN 

I en pressemelding datert 15. Mai 2007, kunngjorde Statsbygg at de fra 2010 skal benytte BIM i alle sine 

prosjekter1. Dette gjelder for alle fag, inkludert landskap. Satsningen vil utvilsomt bidra til å sette kursen 

for utviklingen framover. Statsbygg, som er ”statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, 

byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler,”2 og dermed en av de store oppdragsgiverne i Norge, 

har en stor innvirkning på bygg- og anleggsbransjen. Kravet om BIM representerer en trend i bransjen i 

dag, og flere oppdragsgivere vil snart følge Statsbyggs eksempel.  

BIM er, for vår bransje, en ny måte for å håndtere informasjon, som vil forandre måten vi jobber på en 

mye mer dyptgående måte enn overgangen fra håndtegninger til 2D CAD gjorde for 20 år siden. Denne 

overgangen bestod på mange måter bare i å flytte arbeidet fra papir til skjerm, mens arbeidsmetodene 

fortsatt var de samme. BIM forandrer selve prosessen og metoden, men målet er fortsatt det samme: Best 

mulige prosjekter med færrest mulig feil. 

Mange tror at BIM bare angår arkitekter og ingeniører, eller at BIM er et 3D-program. Begrepet Building 

Information Modelling signaliserer at dette er noe som har med bygninger å gjøre, men med tiden har 

imidlertid begrepet fått en bredere betydning. BIM handler nå like mye om prosess som om programvare, 

og et viktig poeng er god informasjonsflyt mellom alle fag. Det handler om å forvalte informasjonen i 

prosjektet gjennom hele dets livsløp, fra skissestadiet til riving. All informasjon samles i en sentral 

3Dmodell, som brukes både i planlegging og forvaltning.  

Det finnes i dag flere BIM-manualer som gir retningslinjer for hvordan man jobber med BIM. Foreløpig har 

det vært lite å finne om landskapsarkitektur i disse. Landskap har vært et lite prioritert fagområde, men 

kommer allikevel under det samme kravet fra Statsbygg. BIM-manualene utformes av ingeniører og 

arkitekter, og det er ikke gitt at landskapsarkitektens rolle og oppgaver blir ivaretatt på en tilfredsstillende 

måte uten påvirkning fra nettopp landskapsarkitekter. Det er et stort behov for retningslinjer som kan 

danne en felles plattform og et solid utgangspunkt for utøvere av faget. 

 

 

                                                                 
1 Statsbygg (2007): Statsbygg går for BIM 
http://statsbygg.no/Aktuelt/Nyheter/Statsbygg-gar-for-BIM/ (Lest: 2. mai 09) 
2 Statsbygg: “Om Statsbygg” 
http://statsbygg.no/OmStatsbygg/ (Lest 14. juli 09) 
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1.2. MÅLSETTING 

Masteroppgavens hovedmål er å undersøke situasjonen rundt Statsbyggs satsning på BIM. Hvor mange 

kjenner til BIM, og hvor mange har hørt om kravet fra Statsbygg? I hvilken grad er norske 

landskapsarkitekter klare for å levere BIM, og hvordan ligger det til rette for det på teknologisiden? 

Samtidig er det et mål å tydeliggjøre viktigheten av BIM og at landskapsarkitekter følger med i utviklingen. 

Hva har vi å vinne på å ta i bruk de nye arbeidsmetodene? Til slutt er målet å komme med noen generelle 

råd i forbindelse med overgangen til BIM, og peke på noen områder som krever videre arbeid i forhold til 

BIM for landskap. 

 

1.3. METODIKK OG OPPGAVENS OPPBYGNING 

Gjennom å undersøke og evaluere dagens situasjon, vil denne oppgaven søke å klargjøre og beskrive ulike 

elementer og problemstillinger relatert til BIM. Materialet har blitt tilegnet gjennom å lese viktige artikler 

både på seriøse internettsider og i bøker over en lengre periode, intervjuer og samtaler med aktører i og 

relatert til bransjen, samt egne erfaringer i arbeidet som landskapsarkitekt. Alle resultater vil presenters i 

tekstform, supplert med illustrasjoner hvor det er hensiktsmessig. Masteroppgaven tar utgangspunkt i 

situasjonen i Norge, men mye av stoffet som er lest i forbindelse med oppgaven er fra andre land, og da 

særlig USA og Finland. Landskapsarkitekten har et vidtspennende arbeidsfelt, og denne oppgaven tar ikke 

mål av seg for å dekke alt. Min bakgrunn er innen detaljprosjektering, og det er derfor hovedvekt på denne 

delen av faget. Oppgaven må forstås i lys av dette. 

Oppgaven er lagt opp på en logisk måte som skal være lett å forstå og lese. I dette første kapitlet 

presenteres problemstillingen, noe av bakgrunnen for den og oppgavens målsetting. Kapittel 2 er for det 

meste basert på artikler og erfaringer. En kort gjennomgang av den historiske utviklingen innenfor 

prosjektering viser opptakten til BIM. Deretter følger en mer inngående forklaring på hva BIM er, og en 

oversikt over noe av det som er tilgjengelig av programvare på markedet i dag. Kapittel 3, ”Undersøkelser 

og intervjuer”, innledes av et intervju med Statsbygg. Videre undersøkes bransjens kjennskap til BIM og 

kravet fra Statsbygg gjennom en serie intervjuer med leverandører av programvare, 

landskapsarkitektkontorer, utdanningsinstitusjoner og leverandører av belysning, utemøblement og 

lekeplassutrustning. Intervjuobjektene er kategorisert i de ovenfor nevnte kategorier som behandles en for 

en i underkapitler. På slutten av kapitlet drøftes dagens situasjon, sett i lys av resultatet av 

undersøkelsene. Kapitlet er i sin helhet basert på intervjuer og spørreundersøkelser. 

Kapittel 4 omhandler Statsbyggs pilotprosjekt Stavanger Universitet, hvor BIM har blitt brukt for alle fag. 

Gjennom samtaler og intervjuer med involverte i prosjektet, trer verdien av BIM tydelig fram, samtidig som 

det blir klart hvilke problemer og utfordringer som foreligger. Det vil forsøksvis bli sammenlignet med 

tradisjonelle arbeidsmetoder. Denne sammenligningen er ikke av data fra konkrete prosjekter, men på et 

mer generelt grunnlag. 

På bakgrunn av de første 4 kapitler, foreslås i kapittel 5 framgangsmåter for hvordan man kan integrere 

BIM på best mulig måte, og noen utfordringer i forbindelse med integreringsprosessen omtales. Både 

kapittel 2, 3 og 4 vil avdekke styrker og svakheter i forbindelse med tradisjonelle arbeidsmetoder og 

utfordringer i forbindelse med BIM. I tillegg presenteres noen punkter for en framtidig BIM-manual for 

landskap, som kan tas inn i det videre arbeid. Helt til slutt i kapittel 5 omtales noen viktige punkter som det 

bør settes fokus på framover. 

Kapittel 6 består av hovedkonklusjonen. 

  



 

2. HISTORISK UTVIKLING,
Dette kapittelet handler om BIM, og veien fram mot BIM
har utviklet seg fra håndtegning og fram mot prosjektering i 3D. Videre forklares 
definisjoner av BIM sammenlignes, før jeg lanserer et forslag til definisjon av BIM. 
behovet for BIM omtales. Til slutt kommer en kort oversikt over noen av de programmene som finnes på 
markedet i dag. 

2.1. HISTORIE 

2.1.1. Kommunikasjon gjennom todimensjonale tegninger

Til alle tider har landskapsprosjekter blitt kommunisert gjennom todimensjonale tegninger. 

og detaljer har, i tillegg til perspektivtegninger og beskrivelser, vært det verktøy man har hatt 

tilgjengelig for å gi et bilde av prosjektet. En av tegningens viktigste roller er, foruten å sikre at det 

ferdige anlegget blir slik man har tenkt, 

så tydelig måte som mulig, slik at alle involverte parter har en 

felles forståelse av prosjektet. 

uttrykkes som en abstraksjon gjennom tegningene, og helheten 

kan kun forstås ved å se på alle tegninger 

allerede på 1600-tallet. Sentralt i prosjektene 

hovedplanen, som ble oppdatert flere ganger i løpet av 

prosjektets gang. Framstilling av tegninger var kostbart, så 

antallet tegninger var lavt. Typisk bestod dokumentasjon

hovedplanen og noen få detaljer.

André Le Nôtre, sammen med arkitekt

maleren Charles Le Brun, sent på 1650

Vicomte utenfor Paris, var det slik de arbeidet. K

mellom landskapsarkitekten og byggeplass 

de mange tilfeller er i dag, 

opp byggearbeidene direkte for å supplere og utfylle eventuell 

mangelfull detaljering. Til å være et prosjekt på størrelse med 

Vaux-le-Vicomte var altså antall tegninger temmelig lavt, og 

planleggernes tilstedeværelse på byggeplassen var helt nødvendig.

Tradisjonelt prosjekt

Plan, snitt og 
detaljer

Perspektiver

Beskrivelser

Fig. 2ii Prosjektdokumentene danner til sammen 
helheten i et tradisjonelt prosjekt
 

7 

, PROSESSER OG TEKNOLOGI 
BIM, og veien fram mot BIM. Først omtales historien om hvor

har utviklet seg fra håndtegning og fram mot prosjektering i 3D. Videre forklares BIM mer inngående, og flere 
efinisjoner av BIM sammenlignes, før jeg lanserer et forslag til definisjon av BIM. Fordeler

omtales. Til slutt kommer en kort oversikt over noen av de programmene som finnes på 

Kommunikasjon gjennom todimensjonale tegninger 

Til alle tider har landskapsprosjekter blitt kommunisert gjennom todimensjonale tegninger. 

og detaljer har, i tillegg til perspektivtegninger og beskrivelser, vært det verktøy man har hatt 

tilgjengelig for å gi et bilde av prosjektet. En av tegningens viktigste roller er, foruten å sikre at det 

ferdige anlegget blir slik man har tenkt, å formidle ideene på en 

så tydelig måte som mulig, slik at alle involverte parter har en 

felles forståelse av prosjektet. Landskapsarkitektens visjoner 

uttrykkes som en abstraksjon gjennom tegningene, og helheten 

kan kun forstås ved å se på alle tegninger samtidig. Slik var det 

Sentralt i prosjektene den gang var 

hovedplanen, som ble oppdatert flere ganger i løpet av 

prosjektets gang. Framstilling av tegninger var kostbart, så 

antallet tegninger var lavt. Typisk bestod dokumentasjonen av 

hovedplanen og noen få detaljer. Når landskapsarkitekten 

sammen med arkitekten Louis Le Vau og 

, sent på 1650-tallet planla Vaux-le-

utenfor Paris, var det slik de arbeidet. Kontakten 

tekten og byggeplass var tettere enn den i 

i dag, og landskapsarkitekten kunne følge 

opp byggearbeidene direkte for å supplere og utfylle eventuell 

Til å være et prosjekt på størrelse med 

tså antall tegninger temmelig lavt, og 

planleggernes tilstedeværelse på byggeplassen var helt nødvendig.  

Senere i landskapsarkitekturens historie ble 

prosjektene stadig mer komplekse, og stadig flere 

personer ble involvert på prosjekteringssiden. 

Behovet for mer detaljerte tegninger gjorde listen 

av prosjektdokumenter lengre enn før, og det ble 

også etter hvert billigere å produsere tegninger. På 

grunn av økt antall tegninger og involverte 

personer, ble mulighetene for å gjøre feil langt 

større, og nødvendigheten av å holde alle tegninger 

oppdaterte og konsistente økte. 

I en tradisjonell tegneprosess eksisterer alle 

tegninger separat (se figur 2ii)

gjøre feil er tallrike. Når for eksempel en detalj i 

belegget endres i en plantegning, 

andre tegninger som inneholder den samme 

Fig. 2i Plantegnin
André Le Nôtre 
 

Tradisjonelt prosjekt

Plan, snitt og 

Beskrivelser

Prosjektdokumentene danner til sammen 
t. 

hvordan arbeidsmetodene 
BIM mer inngående, og flere 
Fordeler og ulemper med, og 

omtales. Til slutt kommer en kort oversikt over noen av de programmene som finnes på 

Til alle tider har landskapsprosjekter blitt kommunisert gjennom todimensjonale tegninger. Plan, snitt 

og detaljer har, i tillegg til perspektivtegninger og beskrivelser, vært det verktøy man har hatt 

tilgjengelig for å gi et bilde av prosjektet. En av tegningens viktigste roller er, foruten å sikre at det 

Senere i landskapsarkitekturens historie ble 

prosjektene stadig mer komplekse, og stadig flere 

personer ble involvert på prosjekteringssiden. 

for mer detaljerte tegninger gjorde listen 

av prosjektdokumenter lengre enn før, og det ble 

billigere å produsere tegninger. På 

grunn av økt antall tegninger og involverte 

personer, ble mulighetene for å gjøre feil langt 

igheten av å holde alle tegninger 

oppdaterte og konsistente økte.  

I en tradisjonell tegneprosess eksisterer alle 

(se figur 2ii), og muligheten for å 

gjøre feil er tallrike. Når for eksempel en detalj i 

belegget endres i en plantegning, må i tillegg alle 

andre tegninger som inneholder den samme 

Plantegning av Vaux-le-vicomte 
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detaljen manuelt gjenkjennes og oppdateres. I et stort prosjekt kan antall tegninger være høyt, og selv 

små endringer kan lett bli tidskrevende. 

 

2.1.2. Fra papir til CAD 

Historien om CAD, som star for Computer Aided Design, begynte på 1950-tallet. Det amerikanske 

flyvåpenet hadde, med hjelp fra Massachusetts Institute of Technology, utviklet et luftvernssystem 

som viste informasjon fra blant annet radar på en slags skjerm kalt CTR display3. Dette utviklet 

gjennom 60-årene seg mot tidlige versjoner av CAD-programmer, via flere prosjekter som Ivan 

Sutherlands “Sketchpad” og “The Electronic Drafting Machine”4. 

En video på YouTube inneholder et klipp fra et britisk tvprogram fra 1969, som viser en maskin som 

ligner "the electronic drafting machine" i bruk5. Maskinen opereres ved hjelp av en lyspenn, som 

brukes til å tegne på skjermen i 3D. Når vi vet at dette ble gjort allerede på 60-tallet, kan det virke som 

om utviklingen allikevel ikke har gått så fort. Det tok imidlertid noe tid før denne teknologien ble tatt i 

bruk. En av grunnene til det kan ha vært prisen. Når Digigraphics division of Control Data Corporation 

lanserte det første kommersielle CAD-programmet, var prisen 500 000 amerikanske dollar6, og svært 

få enheter ble solgt. 

Først omtrent 25 år senere begynner 

landskapsarkitekter å ta i bruk CAD i 

tegningsproduksjonen, mens arkitekter og ingeniører 

allerede hadde brukt det i noen år. Dette var kanskje 

en liten revolusjon, men arbeidsmetodene i 

prosjekteringsfasen har egentlig ikke forandret seg så 

mye. Alt var fortsatt todimensjonalt, og ennå 

eksisterte alle tegninger uavhengig av hverandre uten 

noen form for kobling (se figur 2iii). I grunnen dreide 

det seg bare om å flytte arbeidet fra papir til skjerm, 

mens resten for det meste var ved det samme. Slik har 

det vært helt opp til i dag. Selvsagt har mye blitt 

enklere. Tilgangen på papirkopier har blitt langt bedre 

og rimeligere, siden printere og plottere har blitt 

standardutrustning på alle kontor. Endring av 

tegninger er mye lettere enn før, og de digitale verktøyene muliggjør et svært høyt detaljnivå. Men all 

endring må fortsatt gjøres manuelt i alle tegninger, og sjansen for å gjøre feil er ofte svært stor. Selv 

små endringer kan være tidkrevende. Mye av landskapsarkitekters tid går med til endringer og rent 

tegnetekniske oppgaver. Muligheten for 3D har lenge vært til stede i programmene, men erfaring viser 

at dette til dels har vært dårlig utnyttet. 

                                                                 
3M. Bozdoc (2003): The History of CAD; before 1970  
http://mbinfo.mbdesign.net/CAD1960.htm (Lest: 11. februar 09) 
4Cadazz (2004): CAD software history, 1960s 
 http://www.cadazz.com/cad-software-history.htm (Lest: 11.februar 09) 
5YouTube: Computer History - A British View - Part 3 of 3 
http://www.youtube.com/watch?v=CvY5KJEwIdU (Sett: 02.mars 09) 
6Cadazz (2004): CAD software history, 1960s  
http://www.cadazz.com/cad-software-history.htm (Lest: 11.februar 09) 

Fig. 2iii CAD-prosjektets relasjon til tegninger 
Sybex 2008 
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Hva kan være grunnen til at landskapsarkitekter tar i bruk ny teknologi på et senere tidspunkt enn 

arkitekter og ingeniører? En del av svaret kan være at for dem er objektet i sentrum. Et bygg er for 

eksempel et konkret og avgrenset objekt. Man kan forholde seg til utsiden eller innsiden, og det er lett 

å avgjøre hvor bygget begynner og ender. Det har i tillegg en forholdsvis enkel form, som lett kan 

beskrives ved hjelp av rette linjer. I programmer som AutoCAD, er det enkelt å skru av og på lag og på 

den måten slå av elementer man ikke behøver. Dermed spares prosessorkraft. I typiske prosjekter som 

landskapsarkitekter jobber med, er situasjonen gjerne mer kompleks, og alt er en del av en helhet på 

en annen måte enn for et bygg. Å skru av elementer er ikke like hensiktsmessig. Dessuten inneholder 

prosjektene ofte mye vegetasjon, som har det til felles med naturlige terrengformer at det er vanskelig 

å beskrive med rette linjer. I tillegg gjør behovet for å ta hånd om overflatevannet at de fleste flater er 

skrånende. Dette stiller andre krav til programvaren, og landskapsarkitektene ender opp med å være 

ett skritt etter. 

 

2.1.3. Fra 2D til 3D 

På et tidspunkt ble 3D mer aktuelt. Kartdata er ofte i 3D, noe som gir fordelen av å kunne hente 

høydedata ut av kartet. Imidlertid kan det synes som om at landskapsarkitekter for det meste arbeider 

i 2D selv i dag, og kun bruker 3D for å få informasjon om høydeforholdene. Selvsagt finnes det noen 

viktige unntak, som for eksempel veiplanleggere som ofte bruker automatiserte 3D-applikasjoner i sitt 

arbeid. 

3D blir kanskje først og fremst forbundet med illustrasjonsoppgaver. Datagenererte perspektiver og 

visualiseringer brukes hovedsakelig til å selge prosjektene, og ikke så mye med tanke på å beskrive 

hvordan det skal bygges. Arbeidsprosessen har sånn sett ikke forandret seg stort, og fordelene med 3D 

blir kun brukt som et supplement til den tradisjonelle måten å arbeide på. 

Programmer som AutoCAD kan brukes for å lage 3Dmodeller, men dette er komplisert og lite 

brukervennlig. Det er ofte en avansert oppgave å lage modellene, og de verktøy som er tilgjengelige 

for å gjøre endringer er kanskje ikke gode nok til å ha blitt populære blant brukerne. Novapoint, en 

AutoCAD-applikasjon som er utbredt blant landskapsarkitekter, er i motsetning til vanlig AutoCAD et 

eksempel på et CAD-program som man kan si på ett vis nærmer seg BIM. Programmet benytter seg av 

mange automatiserte prosesser, og har et omfattende plantebibliotek til disposisjon. Bruken av 

blokker har kommet langt, hvor for eksempel beskrivelser kan knyttes til blokkene. Det er god støtte 

for 3D, med blant annet muligheter for arbeid med terrengmodeller. Hovedproduktet er imidlertid 

fortsatt todimensjonale tegninger. Så finnes programmer som 3D Studio Max og Maya, som kan 

brukes til å produsere imponerende resultater. Imidlertid krever disse programmene et høyt 

kompetansenivå for å mestre, og siden de kun kan brukes for å produsere illustrasjoner føyer de seg til 

listen av programmer det hadde vært kjekt å kunne, men som ikke blir prioritert. Siden de fleste 

prosjektdokumenter er lagd ved hjelp av todimensjonal teknikk, må en3Dmodell for et program som 

3D Studio Max som oftest bygges opp fra grunnen. En av grunnene til at dette ikke har blitt gjort 

oftere, er at det er svært tidskrevende og dermed kostbart.  

I de senere år har situasjonen forandret seg noe, etter at Sketch Up ble kom på markedet. Dette er et 

program, som i likhet med 3D Studio Max kan brukes til å lage illustrasjoner med, men i motsetning til 

sistnevnte er Sketch Up langt enklere i bruk. Dette er, i tillegg til at det finnes en gratisversjon av 

programmet, grunnen til at det har blitt så populært. Det brukes ofte til å utforske utformingen av 

prosjektene, og til å lage visualiseringer. Mange har benyttet seg av Sketch Up som verktøy i 

konkurranser med stort hell. Men også her, som tilfelle er med de andre nevnte 3Dprogrammer, er 
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dette bare et supplement til den tradisjonelle arbeidsmetoden, siden det kun dreier seg om 

visualiseringer. 

 

2.1.4. Intelligent 3D   

En ny type 3D har etter hvert blitt mer vanlig, hvor man sier at modellene har en innebygd intelligens. 

3Dmodellene er bygd opp av objekter, som er tilknyttet informasjon om seg selv, og som forholder seg 

til hverandre på en forhåndsbestemt måte. Dette er noe av det BIM handler om. Egentlig er ikke dette 

noen ny ting. Slike systemer har vært lenge i bruk i andre bransjer, men for BA-bransjen er det relativt 

nytt. Enkelte arkitekter og ingeniører har så vidt begynt å ta det i bruk, mens de aller fleste 

landskapsarkitekter henger etter. I det neste avsnittet forklares BIM mer inngående. 

 

2.2. HVA ER BIM? 

2.2.1. BIM 

BIM kan virke komplekst og vanskelig, men grunnpilarene er enkle: 

• Alle fag jobber i objektbaserte 3D-modeller, og har et felles utvekslingsfilformat. 

• Alle fag koordiner sine modeller. 

• Objektene i modellene er beriket med informasjon, og har en innbyrdes relasjon. 

BIM er for landskapsarkitekter en helt ny måte å 

arbeide på, som skiller seg markant fra den 

tradisjonelle arbeidsmetode. Som tidligere nevnt, har 

et prosjekt alltid vært bygd opp av flere tegninger 

som til sammen utgjør prosjektet. Med BIM forholder 

det seg tvert om: Sentralt i prosjektet er en digital 

3D-modell, hvor alle tegninger dras ut fra (se figur 

2iv). Modellen, som er i målestokk 1:1, er en 

simulering av det ferdige anlegget eller bygningen. 

Den kan med andre ord sees på som en prototype. 

Andre fagområder har lenge bygd prototyper. Når en 

bilprodusent utvikler en ny bilmodell lager de først en 

prototype for å teste ut styrker og svakheter, men 

også hvordan den blir mottatt av publikum. Denne 

framgangsmåten har vært utilgjengelig for landskapsarkitekter fram til nå. Fordelen med en digital 

prototype er opplagt: Feil kan oppdages før de bygges og dårlige løsninger blir lettere fanget opp. I 

tillegg er det kjent at mange har problemer med å lese en plantegning. Dette gjelder spesielt personer 

uten bakgrunn innenfor faget. 

I motsetning til AutoCAD og lignende programmer tegner man ikke i BIM-programmer, men man 

modellerer med objekter. Objektene kan man enten lage selv, eller i andre tilfeller laste ned fra 

internett. Disse objektene omtales ofte som intelligente objekter. Intelligensen består i at objektene er 

beriket med informasjon. En benk kan, i tillegg til sine fysiske parametere og dens forhåndsbestemte 

relasjon til objekter rundt seg, være forsynt med informasjon som for eksempel produsent, type, pris, 

farge og materiale. Benken plasserer seg automatisk på en overflate, og følger med om terrengnivået 

endres. I tillegg kan objektet også berikes med link til informasjonsblad, monteringsanvisning og annen 

Fig. 2iv BIM-prosjektets relasjon til tegninger 
Sybex 2008 



 

Et av de viktige punktene i forbi

3D, og benytter et felles utvekslingsfilformat. 

inn i en såkalt ”model checker”, som er et program hvor flere 

kontrolleres. Her foretas kollisjonskontroller og analyser.

Når man etter hvert kommer i gang med å kjøre kollisjonskontroller for å sjekke at det ikke foreligger 

noen konflikt med for eksempel kummer og sluk, underliggende betongkonstruksjoner,

landskapsarkitektens utforming, er det opplagt at det vil være til stor nytte.

BIM er ikke bare 3D, men også 4D. Den fjerde dimensjonen er tiden. En av Statsbyggs målsettinger, er 

at BIM-modellen skal benyttes i hele prosjektets livsløp.

senere i forvaltningen av anlegget.

 

2.2.2. Begrepet BIM 

Som allerede nevnt er det mange misforståelser knyttet til BIM. Mange tror BIM er et program for å 

tegne bygg, og dermed kun aktuelt for arkitekter og byggingeniører. J

grad skyldes navnet. Jerry Laiserin

BIM på de nye arbeidsmetodene, siden CAD ikke lenger passet. Det har vært uenigheter om navnet, og 

flere har utrykt sin misnøye.

dreier seg om digital formgiving, signaliserer BIM (Building Information Modelling) at det har noe med 

bygg å gjøre. Med tiden har betydningen blitt utvidet, og flere fag, deribla

                                                                 
7 Statsbygg (2007): Statsbygg går for BIM, 
http://statsbygg.no/Aktuelt/Nyheter/Statsbygg
8 Jerry Laiserin (2002): Comparing Pommes and Naranjas
http://www.laiserin.com/features/issue15/feature01.php
9 Lachmi Khemlani (2004): What’s in a 
http://www.aecbytes.com/newsletter/2004/issue_5.html

BIM

3D CAD

2D CAD

Håndtegning

Fig. 2v Innvirkningen BIM vil få på bransjen er antakeligvis mye 
større enn den noen annen nyvinning på teknologifronten har hatt.
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relevant informasjon. Det vil i e

være behov for å lage mange objekter, noe 

som kan virke tungvindt, men etter hvert 

vil man bygge seg opp et bibliotek. Den 

innsatsen som legges ned for å lage de 

nødvendige objekter i et prosjekt kommer 

alle framtidige prosjekt, hvor man måtte 

ha behov for det samme objektet, til gode.

Enhver tegning er et bilde av 3D

Det samme gjelder tabeller og lister over 

utrustning, beplantning, belegg osv. Om 

for eksempel en kantstein byttes ut med 

en kantstein av en annen type, vil alle 

tegninger automatisk oppdateres. All 

informasjon angis bare en gang. Slik vil all 

dokumentasjon vil til enhver tid være 

oppdatert og konsistent. Mye tid kan 

spares, og ikke minst kan mye penger 

spares når antallet feil reduseres.

av de viktige punktene i forbindelse med BIM, er samhandling på tvers av fagene. Alle fag jobber i 

3D, og benytter et felles utvekslingsfilformat. BIM-modellene fra de forskjellige aktørene kan da tas 

inn i en såkalt ”model checker”, som er et program hvor flere BIM-modeller kan settes

kontrolleres. Her foretas kollisjonskontroller og analyser. 

Når man etter hvert kommer i gang med å kjøre kollisjonskontroller for å sjekke at det ikke foreligger 

noen konflikt med for eksempel kummer og sluk, underliggende betongkonstruksjoner,

landskapsarkitektens utforming, er det opplagt at det vil være til stor nytte. 

BIM er ikke bare 3D, men også 4D. Den fjerde dimensjonen er tiden. En av Statsbyggs målsettinger, er 

modellen skal benyttes i hele prosjektets livsløp.7 Først som et verktøy i prosjekteringsfasen og 

senere i forvaltningen av anlegget. 

Som allerede nevnt er det mange misforståelser knyttet til BIM. Mange tror BIM er et program for å 

tegne bygg, og dermed kun aktuelt for arkitekter og byggingeniører. Jeg tror at misforståelsen i stor 

grad skyldes navnet. Jerry Laiserin8 tok i 2002 til orde for å bruke det allerede eksisterende begrepet 

BIM på de nye arbeidsmetodene, siden CAD ikke lenger passet. Det har vært uenigheter om navnet, og 

misnøye.9 Mens CAD, som står for Computer Aided Design, signaliserer at det 

dreier seg om digital formgiving, signaliserer BIM (Building Information Modelling) at det har noe med 

bygg å gjøre. Med tiden har betydningen blitt utvidet, og flere fag, deriblant landskap, er i ferd med å 

                         
Statsbygg (2007): Statsbygg går for BIM,  

http://statsbygg.no/Aktuelt/Nyheter/Statsbygg-gar-for-BIM/ (Lest: 2. mai 09) 
Jerry Laiserin (2002): Comparing Pommes and Naranjas 

http://www.laiserin.com/features/issue15/feature01.php (Lest: 13. april 09) 
in a Name? The BIM Acronym – AECbytes Newsletter #5

http://www.aecbytes.com/newsletter/2004/issue_5.html (Lest: 13. april 09) 
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ta i bruk BIM. Her er det duket for mange misoppfatninger, og det har blitt hevdet at begrepet ikke er 

presist nok. James L Sipes skriver i sin artikkel “Integrating BIM Technology into Landscape 

Architecture”10 at begreper som SIM (Site Information Models) og LIM (Land Information Models) kan 

komme som en utvidelse og et tillegg til begrepet BIM. Jeg mener at det bare vil føre til ytterligere 

forvirring på det nåværende tidspunkt. BIM har blitt godt innarbeidet som begrep, og en riktigere vei å 

gå er å analysere hvordan det skal forstås. "Building" kan like gjerne forstås som et verb som et 

substantiv. Slik blir betydningen heller å bygge med informasjon, enn noe som signaliserer at det kun 

relaterer seg til bygg. 

Den norske oversettelsen av BIM er "bygningsinformasjonsmodellering". Dette bygger dessverre opp 

under misforståelsen. Å oversette slike begreper til norsk er etter mitt syn unødvendig. I et 

internasjonalt arbeidsmarked er det viktig å bruke de samme begreper for å unngå misforståelser. Det 

er bare et slumpetreff som gjør at den engelske forkortelsen kan brukes også på norsk. På et annet 

språk ville forkortelsen kanskje blitt noe helt annet, slik CAD har blitt til DAK på norsk. 

Selve modellen, som også egentlig forkortes BIM, blir gjerne omtalt som BIM-modellen. Siden BIM i 

dette tilfelle står for Building Information Model kan det synes overflødig å føye til modellen. Når dette 

allikevel ofte gjøres, slik som for eksempel i denne oppgaven, så er det for å tydeliggjøre hva det 

refereres til, og hindre sammenblanding. Et mye brukt unntak er for eksempel landskaps-BIMen. I det 

siste eksemplet er det også snakk om BIM-modellen. 

 

2.2.3. Definisjoner av BIM 

Å beskrive BIM med noen få setninger er ingen lett oppgave.  Det finnes flere ulike definisjoner av 

BIM, hvorav de fleste er på engelsk. Forfatter av boka “Big BIM, little bim”, F. Jernigan skriver 

følgende: BIM “is the management of information and the complex relationships between the social 

and technical resources that represents the complexity, collaboration and interrelationships of today’s 

organizations and environment. The focus is on managing projects to get the right information to the 

right place at the right time.”11 Denne definisjonen er veldig prosessorientert. Den er dessuten 

komplisert og til dels vanskelig å forstå om man ikke allerede har god kjennskap til BIM. 

Den amerikanske organisasjonen The National Institute of Building Science (NIBS), sier at BIM best 

sees som ”a digital representation of physical and functional characteristics of a facility...and a shared 

knowledge resource for information about a facility forming a reliable basis for decisions during its life-

cycle; defined as existing from earliest conception to demolition."12 

I en artikkel om BIM på Wikipedia finnes følgende definisjon: “Building Information Modelling (BIM) is 

the process of generating and managing building data during its life cycle. Typically it uses three-

dimensional, real-time, dynamic building modelling software to increase productivity in building design 

and construction. The process produces the Building Information Model (also abbreviated BIM), which 

encompasses building geometry, spatial relationships, geographic information, and quantities and 

properties of building components.”13 

                                                                 
10 James L. Sipes (2008): Integrating BIM Technology into Landscape Architecture, side 2. Landscape 
Architecture Information Series Number 1, American Society of Landscape Architects 
11 F. Jernigan: “Big BIM little bim” 2007, page 23 
12 NIBS (2009): About the National BIM Standard 
http://www.buildingsmartalliance.org/nbims/about.php (Lest: 22. mars 09) 
13 Wikipedia (2009): Building Information Modelling 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling (Lest: 22. mars 09) 
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Felles for de fleste definisjoner er at de er skrevet med bygg i tankene. Definisjonen fra boka ”Big BIM, 

little bim” favner allikevel også landskap, mens de andre to kunne fått en bedre og bredere betydning 

ved å bytte ut noen ord. En presis definisjon på norsk ser ut til å mangle. Jeg lanserer følgende forslag: 

Building Information Modelling (BIM) er en prosess, basert på samhandling og fri flyt av 

informasjon mellom fagene, for å generere og forvalte prosjektdata i byggeprosjekter, 

knyttet til objekter i en objektbasert 3D-modell, kalt BIM-modell. 

 

2.2.4. Behovet for BIM 

I åpningsforedraget på en konferanse om BIM14 ble det sagt om tidsbruken i bygg- og anleggsbransjen 

at bare 45 % av tiden er produktiv. Av de resterende 55 % er 35 uproduktiv tid, og 20 motproduktiv tid. 

Motproduktiv tid er tiden som går med til å rette opp feil. Dette er skremmende tall, og om de 

stemmer, er det stort forbedringspotensial.  

Erfaringsmessig brukes mye tid på rent tegnetekniske oppgaver. Å produsere tegninger og sørge for at 

de hele tiden er oppdaterte og koordinerte er en møysommelig prosess. Ofte må samme informasjon 

legges til flere ganger. Programvaren som er mest brukt gir dessuten stor mulighet til å gjøre ufrivillige 

feil. Lachmi Khemlani, grunnlegger av AECbytes.com, kom i en undersøkelse15 gjort på oppdrag for 

Autodesk fram til at etter en innkjøringsperiode på 3 til 4 måneder økte produktiviteten med mellom 

10 og 100 % ved overgangen til Autodesk Revit Architecture. F. Jernigan skriver at det i prosjekter hvor 

BIM blir riktig brukt spares mellom 5 og 12 % i dag.16 De prosjektene han refererer til her, dreier seg 

også mest sannsynlig om bygg, men det er ingen grunn til at ikke også landskapsarkitekter skulle 

kunne oppnå gode resultater. 

 

2.2.5. Fordeler med BIM 

Fordelen med BIM er mange, og flere av dem er allerede omtalt i tidligere avsnitt. Nedenfor følger en 

liste over noen av fordelene som BIM gir: 

• Med BIM er alle tegninger generert ut fra en modell. Enhver tegning er et bilde av modellen 

på et gitt tidspunkt. Det samme gjelder også for tabeller, lister og visualiseringer. Endringer i 

modellen viser seg straks i alle tegninger. Dermed trenger man kun å endre én gang, og 

sjansen for å gjøre feil minsker drastisk, samtidig som at alle tegninger er koordinert. 

• BIM gir en forskyving av arbeidskurven, og det blir mer arbeid i starten av prosjektet. Flest 

mulig viktige beslutninger tas så tidlig som mulig i prosjektet. Dermed oppnås en større 

forutsigbarhet, og det blir lettere å holde de økonomiske rammene for prosjektet. 

• Gode muligheter for å beregne kostnader ved at alle objekter kan berikes med informasjon 

om pris. Altså blir det lettere å sikre at rammene holdes, og faren for kutt minsker. Dette er 

særlig gunstig for landskap, som av og til blir offer for nedskjæringer på slutten av prosjekter. 

• Bedre kommunikasjon mellom fagene. Alle fag jobber i 3D, og de forskjellige BIM-modellene 

kan kontrolleres for kollisjoner. Dette fører til en bedre oversikt, og eventuelle feil og 

uoverensstemmelser oppdages på et tidlig tidspunkt. 

                                                                 
14 Focus Software brukermøte. 5. November 2008. 
15 Lachmi Khemlani (2004): Autodesk Revit: Implementation in practice, side 4 - 5. White paper. 
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=8480751 (Lest: 10. juni 08) 
16 F. Jernigan (2007): “Big BIM little bim”, page 21 
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• Ved å jobbe i 3D blir det lettere å se områder som ikke er løst godt nok. Det blir også enklere 

å vurdere kvaliteten på løsninger. 

• Sol og skyggestudier blir veldig enkelt og lite tidkrevende. 

Listen er på langt nær fullstendig, men gir allikevel et bilde av BIM. Jo mer man arbeider med BIM, jo 

flere fordeler vil man finne. 

 

2.2.6. Ulemper med BIM 

Mange har også argumenter mot BIM. Noen av dem bygger på rene misforståelser eller lite kunnskap 

om BIM, mens andre har mer substans. Nedenfor følger en liste over noen av ulempene med BIM og 

vanlige argumenter mot BIM: 

• Å modellere med bim-verktøy er tettere knyttet til utforming enn å tegne med CAD-verktøy. I 

tillegg genereres tegninger ut fra modellen. Formgiverne gjør dermed en større del av jobben 

enn tidligere, og det blir mindre arbeid med teknisk tegning. Dette kan i seg selv være 

positivt, men representerer en forandring i forhold til noen av kontorenes struktur. 

• Det kreves flere programmer enn før, siden de nye programmene kommer i tillegg til de 

gamle. 

• Det kreves bedre datamaskiner for å jobbe i 3D. 

• ”Med BIM blir det vanskeligere å abstrahere. Det kan dessuten bli vanskeligere å skjule at 

enkelte områder ikke er løst.” 

o Alt må uansett løses på et eller annet tidspunkt. Som nevnt må mange beslutninger 

tas på et tidligere tidspunkt enn før. 

• ”Landskapsarkitektur benytter seg ikke så mye av ferdige elementer. Å modellere med 

objekter er da lite hensiktmessig.” 

o Dette har lite for seg, og er kanskje først og fremst tuftet på mangelfull kunnskap om 

hvordan programmene som benyttes fungerer. Et bygg består først og fremst av 

gulv, vegger og tak. Ingen av disse er ferdige objekter, siden de er forskjellige fra 

bygg til bygg og fra rom til rom. Et gulv har for eksempel en forutbestemt tykkelse, 

men formen varierer fra gulv til gulv. I Autodesk Revit er gulv et eget verktøy. Typen 

gulv velges, og omrisset tegnes. Dette er ikke så ulike hva som er tilfelle også for 

landskap. Både gulv og vegger/murer er viktige deler av våre prosjekter. Bare det 

som er hensiktsmessig å behandle som ferdige objekter er ferdiglagd, som benker, 

belysning, trær etc. 

 

2.3. UTVEKSLINGSFILFORMATER 

Det er i dag et ønske, fra flere hold, om at det satses på åpne filformater. Det er en veldig heldig 

utvikling at man ikke låser seg til et bestemt format fra en bestemt leverandør. Åpne formater er 

tilgjengelig for alle, og dette underletter prosesser hvor flere typer av programvare fra forskjellige 

leverandører er i bruk. Som landskapsarkitekt må man forholde seg til flere formater, alt etter som 

hvilken type prosjekt det dreier seg om. I dag er det særlig to formater som utmerker seg, nemlig IFC 

og LandXML. 
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2.3.1. IFC 

IFC står for Industry Foundation Classes, og er det åpne filformatet som kreves av Statsbygg. Det er i 

utgangspunktet beregnet for bruk på bygg, men har vist seg å fungere også for noen typer 

landskapsprosjekter. IFC er det filformatet som oftest assosieres med BIM. 

2.3.2. LandXML 

LandXML er et filformat som først og fremst forbindes med infrastruktur, og er en av utfordrerne til 

VIPS, som er mye brukt innen veiplanlegging. Det pågår i dag et arbeid for å få utviklet en norsk 

standard for LandXML.17 

 

2.4. OVERSIKT OVER PROGRAMVARE 

Det skjer stadig nyvinninger i programvarebransjen, og denne oversikten er basert på situasjonen tidlig i 

2009. Dette er noen av de største aktørene per i dag. 

2.4.1. Autodesk Revit Architecture 

Revit er et av Autodesks bim-

programmer, og er et produkt 

som er godt egnet til 

landskapsarkitekter. I 

utgangspunktet er det lagd for 

å tegne bygg, men det fungerer 

allikevel godt for 

landskapsarkitektur. Spesielt 

godt egnet er det til de mer 

urbane prosjekter, slik som 

utforming gate, torg og plass 

og så videre. Ikke fullt så godt 

egnet til terrengforming og 

infrastruktur. Revit har den 

fordelen at kommunikasjonen 

med andre Autodeskprodukter er god, noe som er av betydning på grunn av den solide posisjon 

Autodesk har i markedet. De aller fleste landskapsarkitekter prosjekterer i AutoCAD, og dette fungerer 

som et godt støtteprogram for Revit.  

Revit er et objektbasert, parametrisk 3D program, med mange svært gunstige funksjoner. Alle 

tegninger genereres fra modellen. Om man for eksempel ønsker et snitt tegnes snittlinjen og snittet 

genereres automatisk. Man kan lage gode visualiseringer i programmet, ikke bare stillbilder, men også 

film. Objekter kan berikes med den informasjonen man selv måtte ønske. 

All informasjon i et prosjekt lagres i en fil, men det er også god støtte for arbeidsdeling. Objekter kan 

lages og endres i Family editor, som er et program i programmet. Objektene lastes inn i prosjektfilen, 

men kan også lagres separat.  

                                                                 
17BA-nettverkets kalender: LandXML arbeidsmøte 12.08.09, 
 http://www.ba-nettverket.no/page4936225.aspx (Lest: 15. august 09) 

Fig. 2vi Skjermbilde fra Autodesk Revit Architecture 2009. 
Marius Berg Bostadløkken, 2009 
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Revit kan både lese og skrive IFC, men ikke LandXML.  

Revit, som var en av de første parametriske 3D-programvarene for BA-bransjen, ble først lansert av 

Revit Technology Corporation, men ble kjøpt opp av Autodesk i 2002.18 

 

2.4.2. Graphisoft ArchiCAD 

ArchiCAD er et parametrisk, 

objektbasert bim-program fra 

Graphisoft. Den første utgaven av 

programmet kom ut på 80-tallet. 

ArchiCAD tok tidlig i bruk 3D-teknologi, 

og har blitt svært utbredt blant 

arkitekter. I Norge leveres 

programmet med nødvendige 

tilpasninger for norske forhold. 

ArchiCAD har forøvrig mye av den 

samme funksjonaliteten og muligheter som Revit. Også i dette programmet genereres tegninger ut fra 

modellen, og alle tegninger oppdateres samtidig med modellen. Rendringsmaskinen Light Works er 

innebygget i programmet, og dette gir muligheter for gode visualiseringer uten å behøve å gå via 

andre programmer. ArchiCAD kommuniserer med IFC-formatet, men ikke med LandXML. 

 

                                                                 
18Autodesk (2002): Autodesk to Acquire Revit Technology Corporation, 
 http://investors.autodesk.com/phoenix.zhtml?c=117861&p=irol-newsArticle&ID=261618&highlight= (Lest: 21. 
juli 09) 

Fig. 2vii Eksempel på visualisering gjort i Revit. 
Marius Berg Bostadløkken, 2008 

Fig. 2viii Eksempel på snitt fra ArchiCAD. 
Graphisoft 
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Flere tilleggsprogrammer tilgjengelig, blant annet ArchiTerra, som er et program for modellering av 
terreng og andre landskapsorienterte oppgaver. Denne applikasjonen ser ut til å ha stort potensial, 
men er foreløpig ikke godt nok utprøvd. Landscaping tools, fra CADimage Tools er en annen 
spennende applikasjon for ArchiCAD, som bør undersøkes nærmere. 

  

2.4.3. Bentley Architecture 

Blant landskapsarkitekter er kanskje 

Bentley mest kjent for Microstation, og 

det er også dette programmet Bentley 

Architecture er bygd på. Alle 

funksjonene fra Microstation er 

tigjengelige i programmet, og det er 

nærliggende å tro at 

terrengbehandling er lettere i dette 

programmet enn i Revit og ArchiCAD. 

Bentley Architecture er et komplett 

bim-program, som benytter seg av 

parametriske 3D-objekter. Innebygget 

i programmet er en god 

rendringsmaskin.  

Fig. 2ix Eksempel på rendring fra ArchiCAD. 
Graphisoft 

Fig. 2x Skjermbilde fra Bentley Architecture. 
PLH Arkitekter AS 
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I motsetning til ArchiCAD og Revit er data i prosjektet lagret i flere koordinerte filer, i stedet for en 

modellfil. I følge Bentley19 er all informasjon allikevel tett linket sammen, slik at en forandring et sted 

straks medfører forandringer andre steder i prosjektdokumentasjonen. Alle tegninger høstes fra 

modellen. 

Bentley Architecture støtter IFC. 

 

2.4.4. AutoCAD Civil 3D 

AutoCAD Civil 3D er Autodesk BIM-

løsning for infrastruktur og 

landskapsprosjekter. Dette 

programmet er det som i stadig større 

grad har tatt over for vanlig AutoCAD. I 

motsetning til sistnevnte gir Civil 3D en 

helt annen mulighet for 

terrengbehandling i 3D enn hva man er 

vant til fra AutoCAD. Ved å jobbe med 

landskaps- og infrastrukturprosjekter i 

Civil 3D, blir terrenginngrep og 

innvirkning på miljøet visualisert på en 

veldig tydelig måte. 

Civil 3D har alle AutoCAD-funksjoner, og gir i tillegg mulighet for overvannsstudier, masseberegninger 

og sol- og skyggestudier. Visualiserings- og analyseverktøyene i programmet gjør det enklere å 

utforske alternative utforminger. Alle tegninger hentes ut fra modellen, og er derfor alltid koordinert. 

Objekter berikes med informasjon på samme måte som i de andre programmene. 

Civil 3D leser og skriver LandXML, men støtter ikke IFC. 

 

2.4.5. Solibri Model Checker 

Program for å kontrollere BIM-modeller i IFC-format. Brukes til å kjøre kollisjonstester, analysere og 

kontrollere modellenes kvalitet basert på egendefinerte regler og standarder. Kollisjoner mellom ulike 

fags modeller blir markert visuelt i den kombinerte modellen, og kan også vises i listeform og 

eksporteres til et regneark. I tillegg til å kontrollere modellene for kollisjoner, kan forskjellige versjoner 

av samme modell sammenlignes. 

Fra samme produsent kommer også Solibri Model Viewer, som er et gratisprogram for å vise IFC-

modeller. 

 

2.5. KONKLUSJON 

Tiden er moden for å ta steget inn i den tredimensjonale verden. De arbeidsverktøyene som brukes 

mest i dag er på mange måter foreldet, og står ikke i stil til den interaktive verden vi lever i. På 
                                                                 
19Bentley Systems (2009): BIM for Architectural Design and Documentation; Advantages 
 http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+Architecture/Top-Reasons.htm (Lest: 21. juli 09) 

Fig. 2xi Eksempel på automatisk generert skråningsutslag. 
Autodesk 
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teknologisiden ligger det få hindringer i veien. Det er ikke mange programmer som er lagd spesielt 

med tanke på landskap, men programmene er gode nok til å gjøre den jobben vi forlanger av dem.  

Som landskapsarkitekt blir man nødt til å forholde seg til både IFC og LandXML, alt etter hvilken type 

prosjekt man jobber med. I tillegg er det, for de fleste programmene som egentlig er ment for bygg, 

nødvendig å ha et CAD-program som støtteprogram for å håndtere terreng. Som regel er det altså ikke 

mulig å benytte seg av kun ett program, med mindre man velger Bentley Architecture, som har all 

funksjonalitet fra Microstation innebygd. 

En fin kombinasjon er AutoCAD Civil 3D og Autodesk Revit Architecture. Disse programmene fungerer 

godt sammen, da begge er Autodeskprodukter. De er også enkle å ta i bruk, siden mange vil være kjent 

med noen av Autodesks programmer fra før. Dwg-formatet, som tilhører Autodesk, er svært utbredt, 

og er det samme formatet som Civil 3D benytter. Revit har sitt eget format, men kan både importere 

og eksportere dwg-filer. Det viktigste er dog ikke hvilket program man bestemmer seg for, men at man 

velger noe. 
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3. UNDERSØKELSER OG INTERVJUER  
I denne delen presenteres først et intervju med Statsbygg for å tydeliggjøre situasjonen rundt satsingen på BIM 
og IFC, og hvordan dette får konsekvenser for landskapsarkitekter. Videre vil en rekke intervjuer med 
landskapsarkitekter, UMB og AHO, leverandører av programvare, møblement og belysning, vise i hvilken grad 
bransjen er klar for å levere BIM og IFC. 

3.1. OM UNDERSØKELSENE 
Intervjuet med Statsbygg redegjør for situasjonen rundt satsningen på BIM og hvordan dette relaterer seg 

til landskap. Dette danner en basis for resten av kapittel 3.  

Et telefonintervju med en nøkkelperson fra to av de største programvareleverandørene undersøker hvilke 

aktuelle programmer som finnes tilgjengelig, og minst like viktig hvilke programmer som blir anbefalt til 

landskapsarkitekter. Begge firmaene har mange landskapsarkitektkontorer som kunder. Intervjuene ble 

lagt opp som en samtale med de samme spørsmålene som basis. 

En serie kortintervjuer med landskapsarkitekter viser i hvor stor grad norske kontorer er klare for å møte 

kravet fra Statsbygg. Alle kontorer er intervjuet over telefon, og uten forutgående avtale. 

Intervjuobjektene har i hovedsak vært i lederposisjon, og alle har vært uforberedte. De samme 

spørsmålene ble stilt til alle. 16 kontorer er valgt ut, fordelt på 5 store, 5 mellomstore og 6 små. Kontorer 

med under 10 ansatte er definert som små, kontorer med mellom 10 og 50 ansatte er definert som 

mellomstore og kontorer med over 50 ansatte er definert som store. Alle store kontorer er tverrfaglige 

firmaer, med til dels langt flere enn 50 ansatte. Ingen av de store kontorene har imidlertid over 50 

landskapsarkitekter. 

Representanter for Institutt for landskapsplanlegging på Universitetet for miljø- og biovitenskap og Institutt 

for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er intervjuet kort over telefon, om 

hvorvidt de kjenner til BIM og om de planlegger å ta BIM inn i undervisningen.  

Intervjuene med produsenter av utrustning er gjort på samme måte som intervjuene med 

landskapsarkitektkontorene. 15 ulike leverandører er intervjuet, fordelt på 5 belysningsleverandører, 5 

leverandører av utemøblement og 5 leverandører av lekeplassutrustning. Både produsenter og firmaer 

som driver med import er tatt med, med hovedvekt på produsenter. 

 

3.2. INTERVJU MED STATSBYGG
20 

Diderik Haug er senioringeniør og prosjektleder for Forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) i Statsbygg. 

Han er en av nøkkelpersonene i Statsbyggs satsning på BIM. I pressemeldingen fra mai 2007 står det å lese 

at ”i løpet av 2010 skal BIM benyttes som hovedregel i alle Statsbyggs bygg og byggeprosesser.”21 Dette 

gjelder med andre ord også for landskapsarkitekter, men Haug sier at andre fag har vært prioritert i første 

rekke, men at Fokus på landskap øker nå. Haug forteller at også flere andre store oppdragsgivere, som for 

eksempel Forsvarsbygg, Avinor og Ahus følger Statsbyggs eksempel, og satser på BIM. Statsbygg har 

allerede kjørt flere pilotprosjekter med BIM. Akkurat nå jobbes det med Stavanger Universitet, og her 

forsøker man å ta landskap så langt som mulig. 

Statsbygg forventer seg bedre og billigere bygg som et resultat av overgang til BIM, og Haug sier at dette vil 

komme som en konsekvens av at det gjøres mindre feil og at kommunikasjon bedres. Dette vil også 

komme brukerne og entreprenørene til gode, både økonomisk og i form av bedre tilpasninger til behov. 
                                                                 
20 Intervju med Diderik Haug, senioringeniør i Statsbygg. Oslo, 17. mars 2009 
21 Statsbygg (2007): Statsbygg går for BIM 
http://statsbygg.no/Aktuelt/Nyheter/Statsbygg-gar-for-BIM/ (Lest: 17. mars 09) 
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Haug trekker også fram muligheten for enklere brukermedvirkning med overgang til 3D-teknologi. Det er 

et faktum at 3D-visualiseringer kommuniserer på en helt annen måte enn 2D-tegninger, noe som vil gjøre 

det lettere for publikum å sette seg inn i prosjektene. Imidlertid er det ikke bare brukerne som vil nyte 

godt av det; Mange profesjonelle aktører, deriblant beslutningstagere, har også vanskeligheter med å se 

for seg det ferdige bygget eller anlegget på bakgrunn av todimensjonalt tegningsmateriale. 

Det vil også være mulig å hente en miljøgevinst fra BIM sier Haug. Ved å berike modellene med 

miljørelatert informasjon, blir det mulig å ta valg basert på klimabelastninger. Slik kan man sørge for lavest 

mulig utslipp og klimapåvirkning. En endring i et materiale i BIM-modellen vil føre til en endring i 

prosjektets totale CO2utslipp. Denne informasjonen vil være tilgjengelig umiddelbart, og kan i stor grad 

være styrende for de valg som blir tatt. Det vil dermed bli lettere å unngå spesielt uheldige løsninger og 

materialer, som for eksempel bruk av tropisk regnskog. I Nasjonalmuseets utstillingslokaler for utstillingen 

”Kyss frosken!” på Tullinløkka i Oslo, ble det benyttet kryssfiner av tropisk regnskogtømmer.22 Haug sier at 

dette er et eksempel på noe som kunne vært unngått ved å benytte BIM-modellen i 

kvalitetssikringsprosessen av materialenes miljøbelastning. Statsbygg satser også på å nyttegjøre seg så 

mye som mulig av den fordelen bruk av BIM gir. UMB vurderes også som mulig pilotprosjekt. Her finnes 

store muligheter til avanserte studier av for eksempel CO2utslipp i forhold til lokalisering og infrastruktur. 

I startfasen av Statsbyggs satsning på BIM har det vært lite fokus på landskap, men det brukes nå mer 

krefter på dette feltet, og kravet om bruk av BIM gjelder også her. Det er mye å hente også for 

landskapsarkitekter i følge Haug. En av de store fordelene med BIM er at det skjer en forskyving av 

informasjonskurven. Flere beslutninger blir tatt på et tidligere tidspunkt enn før, noe som fører til økt 

forutsigbarhet. Dette kan igjen komme landskapsarkitekturen til gode, siden det vil føre til mindre behov 

for å kutte ned på kostnadene mot slutten av prosjektet. Utomhus har tradisjonelt måttet ta en stor del av 

disse kuttene. 

Dette er et felt som er i utvikling, og mange av de løsninger som benyttes på programvaresiden er ikke 

gode nok pr i dag. En av utfordringene er at ikke alle programmer kommuniserer like godt med IFC-

standarden. Haug sier at det gjerne ikke de største aktørene som er de beste. Store aktører som Autodesk 

og Graphisoft er ikke nødvendigvis interessert i å ha god støtte for IFC. De er bedre tjent med at deres egne 

formater blir benyttet. Han understreker viktigheten av å benytte åpne standarder, slik at man ikke knytter 

seg opp mot en bestemt programvareleverandør. Dette er også i tråd med signaler fra statlig hold.23 

Med BIM blir det mye lettere å sikre at kravene i et prosjekt blir oppfylt. For bygg har Statsbygg benyttet 

seg av et verktøy som heter ROFUS for å lage romprogram, for så å utforme en krav-BIM. Haug sier 

spørsmålet er hvilke digitalbundne krav vi kan stille til landskap? 

Statsbyggs BIM-manual behandler landskapsarkitektur i svært liten grad, og Haug innrømmer at det ikke 

har vært prioritert. Statsbygg har så langt ikke hatt ressurser til å få med LARK i manualen, men det 

kommer til å forandre seg. Det jobbes med en internasjonal BIM-manual24 sammen med Senaatti, som vil 

lanseres i løpet av et års tid. Senaatti Properties er en statlig finsk organisasjon som tilsvarer Statsbygg. 

                                                                 
22 Stortinget (2005): Dokument nr. 8:79 (2004-2005) 
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2004-2005/dok8-
200405-079/ (Lest: 2. juli 09) 
23 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (2009): Forslag om standarder for lyd- og videoinnhold på 
offentlige nettsider 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2009/forslag-om-standarder-for-lyd--
og-videoi.html?id=541949  (Lest 2. juli 09) 
24 Senaatti: Further development, http://www.senaatti.fi/document.asp?siteID=2&docID=517 (Lest: 23. juni 09) 
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Statsbygg har store forventninger til BIM. Selv en beskjeden innsparing på 1 % vil for Statsbygg utgjøre 

rundt 50 millioner kroner, og Haug sier det dermed er lett å forsvare at det brukes ressurser på utvikling 

innenfor dette feltet. 

 

3.3. INTERVJU MED PROGRAMVARELEVERANDØRER 

Intervju med Pål Eskerud fra Focus Software25. 

Pål Eskerud, utdannet bygningsingeniør, er daglig leder i Focus Software. Han har mange års fartstid fra 

programvarebransjen, og har hatt kjennskap til BIM siden slutten av 90-tallet. Focus Software har god 

kontakt med Statsbygg, og Eskerud sier de alltid informerer om Statsbyggs krav om BIM på sine BIM-

seminarer. 

I følge Pål Eskerud, er AutoCAD Civil 3D det verktøyet som er mest i frammarsj for landskapsarkitekter. 

Bare i løpet av første kvartal i år har de solgt opp mot 30 nye lisenser. Eskerud sier at med Focus Softwares 

egen utvidelse Focus Tools, utgjør Civil 3D et svært gunstig verktøy for bruk i landskapsprosjekter. 

”AutoCAD Civil 3D slik den er levert fra fabrikken er lite egnet til å ta i bruk i norske prosjekter. Så det vi har 

gjort er å bygge opp malfil. Vi har bygd inn viktig funksjonalitet og objekter som for eksempel norske 

veiklasser etter håndboka til veidirektoratet, slik at kurver blir automatisk riktig i forhold til den veiklassen 

man angir.” Eskerud forteller at det også er lagt ned en stor innsats for å bedre import og eksport av SOSI-

filer. 

Særlig godt er Civil 3D for bruk på terrengforming og planlegging av vei, men i følge Eskerud er det også 

nyttig for bruk i urbane byprosjekter. Civil 3D har i stor grad tatt over for vanlig AutoCAD og AutoCAD Map. 

Programmet kan ikke lagre til IFC-formatet, men dette kommer blant annet av IFC-standardens uegnethet 

for landskapsprosjekter hevder Eskerud. ”BIM er for meg ikke ensbetydende med IFC. BIM er for meg det at 

man har et verktøy som støtter opp om en arbeidsprosess, hvor du kan analysere, se konsekvenser og 

selvfølgelig samhandle. IFC er ikke bygd ut godt nok for å håndtere de problemstillingene en 

landskapsarkitekt, en veiingeniør eller en VA-ingeniør står ovenfor. Der er pr i dag LandXML-formatet som 

er nærmest.” 

På initiativ fra BA-nettverket, som er et nettverk for bygg- og anleggsbransjen som blant annet jobber for å 

fremme BIM og 3D-prosjektering, er det satt i gang et arbeid med å utvikle en norsk standard for LandXML 

for å kunne utveksel modeller mellom ulike systemer. Focus Software deltar i denne gruppen. 

Det vesentlige er å prosjektere i 3D og ha mulighet til å kommunisere på et mer visuelt nivå en bare ved 

hjelp av 2D-tegninger. ”IFC er bare et utvekslingsformat, og hva det heter er av mindre betydning. Det som 

er viktig er at det er åpent, dokumenterbart, allment tilgjengelig og dekker behovet. IFC er ikke et mål, det 

er et middel. Målet er samhandlingen i prosjektet.”  

På spørsmålet om Revit er et godt program for landskapsarkitekter, svarer han at det kan være et nyttig 

supplement til Civil 3D. ”Både Revit og Civil er begge Autodeskprodukter, og det er god kommunikasjon 

mellom programmene.” 

Focus Software har foreløpig bare solgt Revitlisenser til ett landskapsarkitektkontor. 

 

                                                                 
25 Telefonintervju med Pål Eskerud fra Focus Software. 17. Juni 2009, kl. 8.00. 
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Intervju med Jan Tore Bugge fra Cad-Q26 

Jan Tore Bugge, salgssjef for infrastruktur og bygg i Cad-Q, har jobbet lenge med BIM, og har meget god 

kjennskap til emnet og Statsbyggs satsing. Han anbefaler Autodesk Revit Architecture for 

landskapsarkitekter. ”Vi har allerede etablert et eget kursprogram i Revit for landskap, i samarbeid med 

Åge Langedrag fra Link Landskap”, sier Bugge. ”Dette er såpass nytt, både for oss som 

programvareleverandør og landskapsarkitektbransjen, og foreløpig har ingen andre enn Link Landskap 

deltatt på kurset.” Han nevner også Statsbyggs pilotprosjekt Stavanger Universitet, hvor Revit har blitt 

brukt på landskapssiden.  ”Her er Revit Architecture strukket langt, men det har fungert godt”.  

Cad-Q har foreløpig ikke solgt noen lisenser til noen landskapsarkitektkontorer, og Bugge sier at han også 

tidligere har opplevd at bransjen henger etter og bruker lang tid på å ta i bruk ny teknologi.  

Det er gjerne nødvendig å kombinere Revit med andre programmer, og for det formålet anbefaler Bugge 

Autodesk Civil 3D. Selv om Civil 3D ikke kan skrive eller lese IFC, kommuniserer programmet meget god 

med Revit.  

Bugge sier han er delvis uenig i at Statsbygg krever IFC for landskap. ”Pr i dag er det ikke mulig å beskrive 

terreng i IFC-format, så der har vi sagt at det er det åpne formatet LandXML som bør benyttes. Det fine er 

at veldig mange av de programmene som benyttes til utomhusprosjektering leser og skriver LandXML.” 

Civil 3D både leser og skriver til dette formatet, men i følge Bugge er det foreløpig ikke godt nok for norske 

forhold. ”Cad-Q har sammen med de andre store softwareleverandørene og brukerne satt i gang et arbeid 

for å finne en fornuftig definisjon av LandXML for å kunne levere riktig data inn i modellen. Vi har lenge 

ment at dette bør utgjøre hovedverktøyet for landskapsarkitekter. Også dette formatet er bygd opp av 

objektinformasjon, og har samme type intelligens som IFC- og Revitfiler.” 

Også i selve Civil 3D er det behov for tilpasninger. ”Dette er jo et amerikansk produkt og vi jobber med 

tilpasninger for flere fag, deriblant landskapsarkitektur.  Det er behov for tilpasninger i forhold til en mer 

fornuftig arbeidsmetodikk, det å få riktig data og mengder ut og å ha riktig informasjon på alle objekter. 

Det krever også en kobling opp mot en plantedatabase.” 

 

3.4. INTERVJUER MED LANDSKAPSARKITEKTKONTORER 
Intervjuene med landskapsarkitektkontorene viser tendensene i fagmiljøet. Hvor mange som har 

kjennskap til BIM og Statsbyggs BIM-krav, og hvor mange som har iverksatt tiltak for å møte kravet. 

Kjennskap til IFC er brukt som en indikator på hvor god kjennskapen til BIM og kravet om BIM er. IFC er en 

sentral del av Statsbyggs satsning, og det har vært mye omtalt. Hvorvidt IFC er et godt format eller ikke er 

uviktig i denne sammenhengen. 

Det mest påfallende undersøkelsen viser, er at det er et gap mellom de som har prosjekter for Statsbygg, 

og de som kjenner til BIM, og Statsbyggs krav om BIM (Se figur 3i under). 

                                                                 
26 Telefonintervju med Jan Tore Bugge fra Cad-Q, 19. Juni 2009, kl 13.00. 
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Fig. 3i Diagrammet viser et utvalg landskapsarkitektkontors kjennskap til ulike aspekter i %. 

Totalt har 87 % av kontorene prosjekter for Statsbygg, men bare 62 % har hørt om BIM og 56 % kjenner til 

Statsbyggs BIM-krav.  31 % av de intervjuede kontorene hørt om IFC. Det er altså en signifikant forskjell 

mellom kontorene som har prosjekter for Statsbygg og de som har kjennskap til BIM og kravet til bruk av 

BIM. Særlig er det de små kontorene, altså de med færre enn 10 ansatte, som trekker ned. 66 % av de små 

kontorene har prosjekter for Statsbygg, mens bare 33 % har hørt om BIM og ingen har hørt om IFC.  

Samtlige av de intervjuede store og mellomstore kontorene har prosjekter for Statsbygg. 80 % av dem har 

hørt om BIM og henholdsvis 80 og 60 % har ført om kravet fra Statsbygg. 40 % av de store og 60 % av de 

mellomstore kontorene sier de har hørt om IFC. 

Dette kan tyde på at informasjonen ikke har vært god nok fra Statsbyggs side. Statsbygg har ikke sendt ut 

informasjon til nåværende og tidligere samarbeidspartnere, men i stor grad kun satset jungeltelegrafen. 

Figur 3ii, som følger under, viser hvilke 

informasjonskanaler de kontorene som 

har hørt om BIM-kravet har hørt det 

gjennom. 

Bare 33 % av de som kjenner til 

Statsbyggs krav om BIM har fått denne 

informasjonen direkte fra Statsbygg, 33 % 

har hørt det gjennom et fagtidsskrift, 22% 

gjennom kollegaer og de resterende 11% 

på seminar eller foredrag. 

Det er viktig å merke seg at hele 44 % ikke 

har hørt om Statsbyggs krav over hodet. 

Figur 2 viser fordelingen blant de 56 % av 

de intervjuede kontorene som har hørt 

om kravet. 

Det har vært skrevet mye om BIM i mange 
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fora. For eksempel gir søkeordet ”BIM” 15 treff på arkitektnytt.no i artikler fra helt tilbake til 2004. Mange 

har allikevel unngått å høre om det. Det kan være mange grunner til dette.  

• Mange unnlater å lese artikler som omhandler teknologi og programvare. 

• Mange av lederne av norske landskapsarkitektkontorer prosjekterer ikke selv, og det er 

nærliggende å tro at noen av disse ikke følger godt nok med på hva som skjer innenfor utviklingen 

av software og arbeidsmetoder. Det er godt mulig at andre medarbeidere på kontoret har hørt 

om BIM. Dessverre er det en utbredt misforståelse at BIM dreier seg kun om programvare. Denne 

misforståelsen kan føre til at BIM ikke blir tatt opp på ledernivå. 

• Satsingen på BIM i Statsbygg er først og fremst initiert av Forsknings- og utviklingsavdelingen 

(FoU-avdelingen), og andre avdelinger er ikke nødvendigvis godt nok informert. Kontakten 

mellom Statsbygg og landskapsarkitektkontorene skjer først og fremst i oppdrag. Foreløpig har 

ikke Statsbygg kjørt mange prosjekter med BIM, og dermed har ikke FoU-avdelingen vært 

involvert i mange av prosjektene som landskapsarkitekter jobber med. 

• Landskapsarkitekter er sjelden de første til å ta i bruk ny teknologi. BIM for landskapsarkitekter er 

et forholdsvis nytt felt, som fortsatt er i utvikling. Det er dessuten en generell holdning at BIM 

først og fremst dreier seg om bygg, og dette kan ha en stor del skylden for at mange 

landskapsarkitekter ikke har hørt om BIM eller Statsbyggs krav om BIM. 

Det er også påfallende hvor få som har iverksatt tiltak (Se figur 3iii under). 

 

Fig. 3iii Diagrammet viser fordelingen i % for hvorvidt de kontorer som har kjennskap til Statsbyggs BIM-krav har iverksatt 

tiltak for å imøtekomme kravet og hvilke tiltak det dreier seg om. I tillegg vises hvor mange som har planlagt å sette i gang 

tiltak. 

Hele fire av kontorene sier de bevisst velger å avvente situasjonen, og først iverksette tiltak når det er 

absolutt nødvendig. Altså er det bare 5 av de 9 kontorene som kjenner til kravet fra Statsbygg, som har satt 

i gang, eller har planer om å sette i gang, tiltak. Dette tilsvarer drøyt 55 % av de 9 kontorene som er kjent 

med kravet, og omtrent 31 % av alle 16 kontorene som ble spurt. Tiltakenes beskaffenhet er også svært 

forskjellige. 2 kontorer har satt i gang et pilotprosjekt, 2 kontorer har, eller har planer om, å satse på ny 

programvare, mens ett kontor har planer om et internt seminar om BIM. 

Den lave andelen av kontorer som satser på BIM har mange årsaker. Forandring vil tradisjonelt ha mange 

motstandere. Usikkerheten om ny programvare som kanskje foreløpig ikke er god nok, eller tro på at BIM 
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ikke vil ha noen innvirkning på dem er argumenter som går igjen.  Andre igjen mener det er god strategi å 

vente til det blir absolutt nødvendig i et prosjekt, siden den innsatsen som kreves for å lære seg 

programmene antakeligvis er den samme. Programmene kan også ha blitt bedre og mer egnet innen den 

tid, og andre kan ha utviklet metoder som de vil dra nytte av. Vi har dessuten vært inne i en meget god 

periode der det har vært rikelig med jobber i markedet. En travel hverdag for landskapsarkitekten har mye 

sannsynlig ført til lite fokus på utvikling og nysatsninger.  

Av de som kjenner til BIM har omtrent halvparten hørt om IFC. For den halvparten som derimot ikke har 

hørt om IFC dreier det seg om en svært grunn og vag kjennskap til BIM. Dette kan også være en av 

grunnene til at mange ikke har iverksatt tiltak.  

Det mest utbredte tiltaket er satsing på ny programvare, siden de som deltar i et pilotprosjekt 

nødvendigvis også må ha gått til anskaffelse av egent programvare. 75 % satser på Autodesk Civil 3D. De 

resterende 25 % har i tillegg satset på Autodesk Revit Architecture. I praksis dreier dette seg om til 

sammen 4 kontorer fordelt på to store og to mellomstore (Se figur 3iv under). 

 

Fig. 3iv Diagrammet viser fordelingen i % for hvilken programvare som benyttes av dem som satser på eller planlegger å 

satse på BIM. 

Det er imidlertid flere som bruker Civil 3D og som sier de ikke har tenkt å satse på BIM. Det er mulig å kjøre 

Civil 3D som vanlig AutoCAD, men det kan også tenkes at disse kontorene til en viss grad benytter seg av 

3D, men ikke utnytter systemet fullt ut. 

Det er verdt å merke seg at det utelukkende er Autodeskprodukter som nevnes. Ingen av de intervjuede 

kontorene bruker andre programmer fra andre leverandører som Graphisoft eller Bentley. Tradisjonelt har 

Autodesk en svært sterk posisjon blant norske landskapsarkitekter. 

Enten har Statsbygg informert for dårlig, eller så er mange kontorer for dårlig på å følge med. Kanskje er 

det en kombinasjon. Uansett hva som er grunnen til det, er kunnskapen om BIM blant norske 

landskapsarkitekter ikke god nok. Bare ett av kontorene i undersøkelsen har kunnskap og programvare til å 

kunne levere en IFC-modell pr i dag. 
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3.5. INTERVJU MED UMB OG AHO 

Intervju med Anne Katrine Geelmuyden og Knut Hallgeir Wik27 

Anne Katrine Geelmuyden, professor på institutt for landskapsplanlegging på UMB, sier at det ikke er 

diskutert i instituttledelsen hvorvidt BIM skal tas inn i undervisningen eller ikke, og at hun først hørte om 

BIM gjennom en studentoppgave i vår. Geelmuyden sier videre at hun ikke kjenner til om det allikevel 

foreligger planer om å undervise i BIM. 

Datamaskinene på datasalen på ILP har både AutoCAD Civil 3D og Autodesk Revit Architecture tilgjengelig. 

Det har tidligere vært undervist i Revit på et av datakursene28, men dette var bare ett semester. Dels ble 

undervisningen i Revit tatt ut fordi andre programmer ble mer populære blant studentene, men også at 

programmet ikke hadde kommet like langt da som nå. Knut Hallgeir Wik, universitetslektor ved ILP med 

dataundervisning som ansvarsområde sier at de ikke har noen konkrete planer om å ta Revit inn igjen i 

undervisningen foreløpig, men at de stiller programvaren til disposisjon for studentene. Den bim-

programvaren som det undervises i, er Civil 3D, selv om det ikke er med fokus på BIM. Wik forteller at 

undervisningen i hovedsak har gått ut på å benytte programmet for å jobbe med terrengbehandling. 

Det er en fortløpende vurdering av hvilke programmer det skal undervises i, men ifølge Wik har ikke ILP 

kommet så langt med BIM foreløpig. 

 

Intervju med Dag Tvilde, leder for institutt for urbanisme og landskap på AHO29 

Leder for institutt for urbanisme og landskap på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Dag Tvilde, sier han 

først hørte om Statsbyggs krav om BIM for et drøyt år siden, via bekjente i Statsbygg. ”BIM er jo et system 

som alle skjønner at man ikke kan unngå, særlig ikke landskapsarkitekter, siden dere har mange offentlige 

oppdragsgivere. Alle offentlige oppdragsgivere kommer jo nå til å forlange det.” 

AHO har ikke tatt noen grep for å møte kravet fra Statsbygg sier Tvilde, men regner med at behovet for 

utdanning innen BIM i starten vil dekkes av tilbydere av etterutdanning. ”Hvordan vi forholder oss til det i 

undervisningen, om vi skal ta det inn i undervisningen, så langt har vi ikke kommet.” Han sier at en av 

grunnene til at de avventer situasjonen, er at BIM foreløpig er i startfasen, og at det er usikkert hvordan 

det etter hvert tar form. ”Det er jo et spørsmål om hvordan dette kommer til å virke i praksis også, før vi 

ser i hvilken grad det er riktig å endre undervisningen. […] Det er ofte at det kommer sånne krav som i 

praksis, og etter hvert når de begynner å bli utøvd, blir justert. […] Nye systemer bruker alltid litt tid før de 

innføres og sitter.” Tvilde er ikke i tvil om at BIM kommer til å få stor betydning. Han nevner blant annet at 

alle antakeligvis vil bli nødt til å holde styr på økologisk regnskap for prosjekter i framtiden. ”Vi avventer 

[…], men vi er klar over at det kommer. Hvor viktig det blir for oss å ta det inn i undervisningen må vi se an 

og vurdere når vi ser hvordan dette faktisk utvikler seg.” 

AHO tilbyr master i landskapsarkitektur, som bygger videre på en bachelorgrad i landskapsarkitektur fra for 

eksempel UMB. Tvilde sier at det forutsettes at studentene behersker de nødvendige dataverktøy nå de 

starter på AHO, og at de ikke tilbyr dataundervisning i bim-verktøy. 

                                                                 
27 Telefonintervju med Anne Katrine Geelmuyden, professor ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP), 
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), 3. august 2009, kl 9.30. 
Telefonintervju med Knut Hallgeir Wik, universitetslektor ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP), 
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), 3. august 2009, kl 12.30. 
28 LAD301 i 2006, hvor undertegnede, på oppdrag av Ramzi Hassan, hold et kurs i Revit over tre dager. 
29  Telefonintervju med Dag Tvilde, leder for Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo (AHO), 25. juni 2009, kl 13.15. 
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3.6. INTERVJU MED PRODUSENTER OG FORHANDLERE AV BELYSNING, 

UTEMØBLEMENT OG LEKEPLASSUTRUSTNING 
Intervjuene med leverandører og produsenter av belysning, utemøblement og lekeplassutrustning viser 

kunnskapsnivå om BIM, nedlastningstilbud og til dels også holdning til utviklingen og dagens 

arbeidsverktøy. Generelt er kjennskapen til BIM og Statsbyggs BIM-krav lav, og ingen har hørt om IFC (Se 

figur 3v).  

 

Fig. 3v Diagrammet viser produsenter og forhandleres kjennskap til BIM, IFC og Statsbyggs BIM-krav i %. 

Totalt har 30 % hørt om BIM, mens 33 % har hørt om Statsbygg krav til BIM. Litt bemerkelsesverdig er det 

at noen kjenner til kravet om BIM uten å ha hørt om BIM. Her dreier det seg om en person som har fått 

med seg at Statsbygg har gjort en satsning som er viktig for bransjen, uten å vite hva BIM egentlig er eller å 

ha hørt om begrepet. Leverandørene av møblement er best informert. 50 % har hørt om BIM og 60 % 

kjenner til Statsbyggs BIM-krav. Av belysningsleverandørene har 40 % kjennskap til BIM og kravet om BIM. 

Dårligst ut kommer leverandørene av lekeplassutrustning, hvor ingen har hørt om verken BIM, IFC eller 

Statsbyggs BIM-krav. 

At ingen av de intervjuede har hørt om IFC, tyder på at det dreier seg om en overfladisk kjennskap til BIM. 

BIM berører ikke direkte deres fagområde, men indirekte gjennom kundene. Hvor godt aktørene kjenner 

til emnet er i seg selv kanskje ikke så interessant, men kan ha innvirkning på hvordan de forholder seg til å 

tilby nedlastning av 3D-filer. Om et anlegg skal prosjekteres i 3D behøves 3D-modeller av alle elementer. 

De som tilbyr nedlasting av 3D-filer via sine hjemmesider har et stort konkurransefortrinn. Det er lett å se 

for seg at for eksempel en benk som blir lagt til i skisseprosjektfasen har stor mulighet for å bli med videre i 

detaljeringsfasen, ganske enkelt fordi den allerede ligger inne. Bakgrunnen for å velge en bestemt type 

benk, er foruten utforming, pris og holdbarhet, utvilsomt også i mange tilfeller at det er mulig å oppdrive 

en 3D-modell i et brukbart filformat, på en så enkel måte som mulig. Nedenfor følger en figur som viser en 

oversikt over tilbudet av 3Dobjekter (se figur 3vi). 
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Fig. 3vi Diagrammet viser fordelingen i % for de ulike produsenters tilbud av 3D-filer. 

50 % av leverandørene av belysning tilbyr nedlastning av 3D-filer, og de resterende 50 % skaffer 3D-filer på 

forespørsel. Av leverandørene av utemøblement tilbyr 70 % 3D-filer på hjemmesiden, og de resterende 

30 % sier de gir ut 3D på forespørsel. Dårligst ut kommer leverandørene av lekeplassutrustning, hvor 20 % 

tilbyr nedlastning av 3D-filer og 20 % på forespørsel. 40 % sier de ikke vet om de kan tilby 3D og 20 % sier 

at de ikke gir ut informasjon i 3D av frykt for plagiering. Nedenfor følger en oversikt over de formatene 

som tilbys (se figur 3vii). 

 

Fig 3vi. Diagrammet viser de hvor mange av produsentenes nettsteder som tilbyr nedlasting av ulike filformater. 

Alle formater som tilbys for nedlasting er autodeskformater, og vanligst er dwg-formatet. To leverandører 

utmerker seg, én belysningsleverandør og én leverandør av utemøblement. Disse tilbyr i tillegg til 3D-dwg 

også max-filer. Max er et format som brukes i Autodesk 3D Studio MAX. Tilbudet av filer for nedlasting er 

preget av de verktøy som i dag er mest utbredt. AutoCAD står i en særstilling, og det er ikke overraskende 

at dwg-formatet er det som i hovedsak tilbys. Mange av leverandørene er svært serviceinnstilte, og vil 

ganske sikkert tilby andre formater om etterspørselen etter det øker. 
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3.7. KONKLUSJON 
Kravet om at BIM skal brukes i alle prosjekter fra 2010, synes ganske løst formulert når det kommer til 

landskapsarkitektur. Det er fra Statsbyggs side sterkt fokus på IFC-formatet, og støtten for 

landskapsarkitektens arbeider i dette formatet er ikke fullgod per i dag. Landskapsarkitektur har også vært 

lite prioritert i Statsbyggs utvikling så langt, men dette ser ut til å ha endret seg nå. Foreløpig finnes ingen 

BIM-manual som innbefatter vårt fag. På programvaresiden finnes flere aktuelle programmer, men ingen 

av dem ser alene ut til å være gode nok. Utvidelser eller kombinasjoner med andre programmer må til for 

å oppnå et fullverdig resultat. En av programvareleverandørene som ble intervjuet anbefalte programvare 

som ikke kan skrive eller lese IFC, og begge trakk fram LandXML som et bedre format for å beskrive 

terrengarbeider. Imidlertid ser LandXML ut til å være særlig fokusert på infrastruktur og 

terrengformingsprosjekter, og heller ikke dette formatet synes å være fullstendig. Både IFC og LandXML er 

under utvikling. 

Blant landskapsarkitektene er kunnskapen om BIM ikke god nok, til tross for at 2010 nærmer seg. Mange 

velger å vente med å ta tak i utfordringene før det blir absolutt nødvendig. Både UMB og AHO avventer 

også situasjonen, og har ingen konkrete planer om å ta BIM inn i undervisningen. Dag Tvilde fra AHO 

trekker dessuten fram usikkerheten om hvorvidt kravet om BIM blir stående, eller om det vil bli justert som 

følge av prøving og feiling. Imidlertid er det viktig å merke seg at UMB underviser i AutoCAD Civil 3D, og at 

studentene dermed får et godt grunnlag å bygge videre på. 

Selv om kunnskapen om BIM er dårlig også blant leverandørene av belysning, utemøblement og 

lekeplassutrustning, ligger det ganske godt til rette for å jobbe i 3D. Foreløpig vil noen produkter være 

utilgjengelige, om man selv ikke tar seg bryet med modellere dem, men dette vil mest sannsynlig endre seg 

etter hvert som flere landskapsarkitektkontorer velger prosjektere i 3D. 

Mange momenter er fortsatt usikre. Hvordan vil formatene og programmene utvikle seg? Vil kravet fra 

Statsbygg bli justert? Det er uansett ikke noe å tape på å forholde seg til dagens situasjon, selv om 

endringer sikkert kommer. Morgendagens arbeidsmetoder utformes nå, og det er av stor viktighet at 

landskapsarkitekter tar del i utviklingen. Det er nå vi har muligheten til å påvirke og være med på å legge 

føringer for hvordan landskapsarkitektens rolle skal være. Å vente på at utviklingen skal ta slutt er et 

håpløst prosjekt. Faktum er at prosjekter hvor BIM benyttes også for landskap går allerede i dag, og det 

kommer bare til å bli flere av dem. For øyeblikket er det relativt få som er i stand til å levere BIM, og disse 

kontorene vil ha et klart konkurransefortrinn. Innen de kontorene som bevisst velger å avvente situasjonen 

har kommet i gang, vil pionerene ytterligere ha økt sitt forsprang. 
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4. STAVANGER UNIVERSITET 
For å få et innblikk i hvordan BIM fungerer i praksis, studeres et prosjekt hvor BIM har blitt brukt. 
Stavanger Universitet skal bygges ut med to nye bygg og tilhørende utomhusområder. Prosjektet blir kjørt som 
et pilotprosjekt for å teste ut og utvikle BIM. I dette kapitlet presenteres en studie av pilotprosjektet. Kapitlet 
innledes med en omtale av prosjektet.  Videre blir det sett på programvare og teknologi, arbeidsflyt og prosess, 
herunder tidsbruk og økonomi, og ut fra dette blir det tydelig hvor godt prosessen har fungert. 

Arbeidet med dette kapitlet er i stor grad basert på samtaler og intervjuer med de involverte fagene30, 
forprosjektrapporten og BIM-modellen for landskap. 

4.1. OM STUDIEOBJEKTET 

Det er ikke mange prosjekter å velge mellom der landskap har vært involvert i en BIM-prosess, som 

stikker dypere enn å utnytte bim-programvare. Stavanger Universitet er det prosjektet som er mest 

interessant, til tross for at det ikke er kommet lenger enn til avsluttet forprosjekt. Det var opprinnelig 

tanken å gjøre dette prosjektstudiet noe andreledes. Mening var å sammenligne et BIM-prosjekt med 

et prosjekt gjort med tradisjonelle arbeidsmetoder, ved å se på timeforbruk, økonomi i prosjektet, feil 

i prosjekteringen og kommunikasjonen. Noe av dette viste seg å bli vanskeligere enn først antatt, og 

dette har gjort at denne delen av oppgaven har blitt forandret i forhold til den opprinnelige 

intensjonen. Å få tilgang til informasjon om økonomi, feilprosjekteringer og timeforbruk med henblikk 

på publisering i en studie, har ikke latt seg gjøre, annet enn svært generelle data og omtaler. Imidlertid 

er den manglende informasjonen ikke av så stor interesse som man skulle tro, siden studieobjektet er 

et pilotprosjekt. Mange av de prosessene og arbeidsmetodene benyttet i prosjektet er nye for de 

fleste av aktørene i prosjektet. 

Meningen med et pilotprosjekt er jo 

også utprøving.  Prosjekteringen har blitt 

preget av det, og noe mertid har påløpt 

alle fag som følge av dette faktum. Også 

det at prosjektet ikke er avsluttet gjør 

det lite hensiktsmessig å sammenligne, 

da vi allerede vet at kurven som 

beskriver arbeidsmengden ser 

annerledes ut for et BIM-prosjekt, enn 

hva vi fra før av er vant med. På tross av 

dette er det mye å hente fra studien av 

prosjektet. Den gir blant annet et 

innblikk i hvordan arbeidet har blitt gjort 

og hvordan prosessen har fungert.  

Kort om prosjektet 

Statsbygg er byggherre for to nye bygg og tilhørende utomhusområder på Stavanger Universitet. For 

første gang ble det satt krav om bruk av BIM i prosjekteringen, og da anbudsinnbydelsen ble lagt ut 21. 

april 2008 kom det inn 6 tilbud31. Kontrakten, som var på omtrent 8,5 millioner kroner, gikk til 

                                                                 
30 I tillegg til de siterte representantene bygger dette materiale på følgende intervjuer, som til sammen med de 
andre dannet en basis for forståelsen av prosjektet: 

• Telefonintervju med representant for RIB i Multiconsult, 8. juli 2009, kl 10.00. 
• Telefonintervju med representant for RIV i Multiconsult, 8. juli 2009, kl 13.00. 

31 Statsbygg (2008): Seks anbud for å bli BIM-debutant. 
http://statsbygg.no/Aktuelt/Nyheter/Seks-anbud-for-a-bli-BIM-debutant-/ (Lest: 22. juli 09) 

Fig. 4i Oversiktskart over campusen på Stavanger Universitet. 

Den røde figuren angir byggetomta. 



32 
 

Multiconsult og Link Signatur32. Byggene er på til sammen 3900 kvadratmeter, og tomten er omtrent 

6500 kvadratmeter. 

Prosjektdata 

Byggherre:   Statsbygg 
Arkitekt:    Link Signatur 
Landskapsarkitekt:  Link Landskap 
Prosjektstyring:   Multiconsult 
RIV:    Multiconsult 
RIB:    Multiconsult 
RIE:    Multiconsult 
 
Areal utomhus:   ca 6500 kvadratmeter  
Areal bygg:   3300 + 600 kvadratmeter 
 
Budsjettert prosjekteringskostnad: 8,5 millioner kroner 
 
Byggestart:   15. april 2010 

Anbudskonkurransen ble vunnet i begynnelsen av juli 2008, og 12. august ble prosjektet startet opp. 

Skisseprosjekt ble levert 17. oktober, og det reviderte skisseprosjektet ble levert 5. februar 2009. 

Forprosjektet ble startet opp 27. februar 2009, og ble levert 2. juni. Siden prosjektet har en 

entreprisekostnad som er over 100 millioner kroner, må det, før detaljprosjektet kommer i gang, 

behandles i finansdepartementet. Dette gjør, sammen med behandlingen i Statsbygg, at det blir en 

prosjekteringsstopp på 2 måneder. På grunn av feireavvikling medfører dette at det blir en stopp fram 

til 15. september, før detaljprosjektet kommer i gang. 

Utbyggingen på Stavanger Universitet består av to nye bygg. Det største av byggene, bygg 302, er et 

kontorbygg på tre etasjer, som er utformet som en speilvending av et eksisterende bygg. Byggene er 

sammenkoblet via en gangbro i andre etasje. Dette sikrer god flyt for utomhus, samtidig som 

internkommunikasjonen ivaretas. Nedenfor ligger det mindre Studenthuset med to etasjer, som 

inneholder samlingssted for studenter og studentorganisasjoner. Dette bygget har en annen utforming 

enn de omkringliggende bygg for å signalisere annen bruk. Det er lagt opp til en god kobling mellom 

ute og inne, med blant annet café med uteservering og andre utadvendte funksjoner i første etasje. 

Andre etasje inneholder kontorer, og denne forskjellen mellom etasjene kommer også til syne i 

bygningsvolumet. 

Tomten heller fra nordvest til sørøst, med en høydeforskjell på 6 til 7 meter, slik at bygg 302 og 

Studenthuset blir liggende på hvert sitt nivå (se figur 4ii). 1. etasjen i de to byggene ligger på 

henholdsvis kote 62,0 og 60,25, og for å ta opp denne høydeforskjellen er det lagt inn en mur mellom 

byggene. Langs muren er det satt inn ei trerekke, som bidrar til å skape en grønn ramme rundt 

Studenthuset. Flaten som Studenthuset står på skyter litt ut på sørøstsiden av bygget, og også her er 

det lagt inn en mur for å håndtere høydeforskjellen. På toppen av muren etableres en hekk, som blir et 

romdannende element for plassen satt av til uteservering. I forlengelsen av muren er det foreslått en 

trapp som går inn i terrenget. En eksisterende gressflate sørøst på tomta bevares, men for å sikre god 

flyt i gangtrafikken legges det inn en hellelagt sti, som en diagonal over flaten, i en forventet viktig 

ganglinje. 

Det er mye veletablert vegetasjon på tomten i dag, og noe av dette forsøkes bevart. For nyplantinger 

legges det vekt på blant annet blomstring og høstfarger, men også en videreføring av vegetasjonen på 

                                                                 
32 Statsbygg (2008): Multiconsult og Link Signatur vant BIM-konkurranse. 
http://statsbygg.no/Aktuelt/Nyheter/Mulitconsult-og-Link-Signatur-vant-BIM-konkurranse/ (Lest: 22. juli  09) 
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resten av campusområdet. Også for materialvalget er slektskapet med resten av campus prioritert, 

selv om det ikke er helt i samsvar med byggeprogrammet. 

Handikapparkering og sykkelparkering er planlagt på nordøstsiden av bygg 302. Her ligger også en 

parkeringsplass i dag. En del av det eksisterende terrenget på denne delen av tomta bevares. 

 

Fig 4ii De to nye byggene, 302 i bakkant og studenthuset i framkant, ligger på en flate som skråner mot sørøst. Arkitektens 
bygg, som er modellert i ArchiCAD, er linket inn som IFC-modell i landskapsarkitektens Revit-modell. 
Visualisering av Link Landskap 2009 

 

4.2. PROGRAMVARE OG TEKNOLOGI 

4.2.1. Programvare 

Det er benyttet flere typer programvare på prosjektet, da de ulike fag alle har sine arbeidsverktøy. 

Nedenfor følger en oversikt over hovedverktøyet for de ulike fag: 

• ARK  ArchiCAD (Graphisoft) 
• LARK  Revit Architecture (Autodesk) 
• RIV  MicroStation (Bentley) 
• RIB  MagiCAD (Progman) 
• RIE  MagiCAD (Progman) 

 

For ARK, RIV, RIB og RIE er dette den samme programvaren som den de vanligvis benytter. Også 

landskapsarkitekten har utstrakt erfaring med benyttet programvare fra før. Hvert av programmene 

benytter sitt eget format, og det å benytte IFC som utvekslingsformat har vært helt avgjørende for 

kommunikasjonen. Konverteringen til IFC har, fra alle programmer, krevd spesielle hensyn i 
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oppbyggingen av modellen. Det har tatt tid å finne ut av dette, men utover det har det stort sett gått 

greit. Fellesmodellen har blitt satt sammen og kontrollert i Solibri Model Checker (se figur 4iii). 

I Solibri Model Checker finnes det predefinerte sjekker, som kontrollerer de ulike IFC-modeller for 

kollisjoner og mot sjekklister tilpasset den aktuelle fasen prosjektet er i. Kollisjoner blir visualisert på 

en tydelig måte i modellen, samtidig som en liste kan genereres i excel-format. Programmet gjør det 

lett å følge opp og håndtere kollisjoner og andre feil i modellene, og dette har fungert svært godt. 

Dette er programmet Statsbygg benytter for kontroll av IFC-modeller, og nettopp det er en av 

grunnene til at Multiconsult også valgte denne løsningen. Solibri har blitt benyttet aktivt i de ukentlige 

BIM-møtene og i prosjekteringsmøtene. Programmet har også gjort det mulig for prosjektledelsen i 

Multiconsult å holde oversikt over alle aspekter ved modellene og arbeidets gang for de forskjellige 

fagene.  

 
Fig 4iii Bildet viser de ulike fags IFC-modeller sammensatt i Solibri 
Multiconsult 2009 

 

4.2.2. Laserinnmåling 

Det har blitt benyttet en vel utprøvd, men forholdsvis ukjent metode for oppmåling i prosjektet. Hele 

tomten, med eksisterende bygg og vegetasjon, ble målt inn ved hjelp av en laserscanner. Det fungerer 

på den måten at en laserscanner som settes ut på tomta registrerer avstanden til punkter rundt seg 

med stor nøyaktighet. Det scannes fra flere steder, og informasjonen blir satt sammen i en fil. Dette 

gir et kartgrunnlag med svært høyt detaljnivå. Hele oppmålingsjobben er, for et prosjekt på størrelse 

med utbyggingen på Stavanger Universitet, unnagjort på omtrent en halv til én dag. Alle detaljer 

kommer med på innmålingen, så det er med andre ord ikke nødvendig å foreta supplerende 

innmålinger i etterkant. Målingene lagres som punkter med x, y og z-koordinater, og dataene kan 

brukes direkte. Punktene danner punktskyer, som kan konverteres til flater, hvor det er 

hensiktsmessig, og videre til BIM-objekter. 



35 
 

Denne typen oppmåling skiller seg i vesentlig grad fra tradisjonell oppmåling. Oppmåleren velger ikke 

ut de punktene som skal måles inn, men hele området, med terreng og bygninger scannes inn. 

Resultatet er en kompleks punktsky, som danner en digital modell av området (se figur 4iv). En 

foreløpig utfordring med denne metoden, er at den kan bli for kompleks med sine tusenvis av punkter. 

Objekter kan også stå i veien for innmålingene, selv om scanningen tas fra flere steder, og det kan 

være vanskelig å avgjøre hva som er hva i punktskyen. 

Den detaljerte oppmålingen avdekket at det eksisterende bygget, som ligger nær inntil det planlagte 

bygg 302, ligger betydelig lavere enn det som er angitt på de gamle arkitekttegningene.33 

 

Fig. 4iv Laserinnmåling av tomten med eksisterende bygg. 
Multiconsult 2009 
 

Landskapsarkitekten har vært fornøyd med grunnlaget, og sier at mye tid spares ved at det kun gjøres 

én måling, hvor alle tenkelige punkter kommer med. Åge Langedrag fra Link Landskap34 forteller at for 

å få til en ren måling ble det sørget for at ingen biler parkerte på området den dagen 

laserinnmålingene ble utført. Han sier videre at dette har fungert veldig godt, og at det blir så detaljert 

at man til og med kan se fugene mellom betongsteinene i belegget og skriften på kumlokkene. 

Det blir som nevnt svært mange punkter av en slik scanning, og sorteringen må foreløpig gjøres 

manuelt i et program som for eksempel AutoCAD. Punktskyen har blitt konvertert til en terrengmodell, 

og i denne prosessen har det har vært noen utfordringer i forhold til det store antall punkter, men 

dette er ting det nå jobbes med å forbedre og forenkle. 

 

4.2.3. Intervju med BIM-utvikler i Multiconsult
35

 

Multiconsult har som mål å være markedsledende innen BIM i rådgiverbransjen. De har i lengre tid 

satset på utvikling av BIM, og har en egen gruppe som jobber med dette i det som kalles 4Dprosjektet. 

                                                                 
33 Multiconsult (2009): Forprosjektrapport, side 75 
34 Telefonintervju med Åge Langedrag fra Link landskap, 3. august 2009, kl 12.50. 
35 Intervju med Øystein Meilænder-Larsen, teknologiansvarlig i Multiconsult. Skøyen, 15. juli 2009 
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Utviklingen skjer i forskjellige oppdrag hvor BIM spiller en sentral rolle, og dette gjelder blant annet 

prosjektet Stavanger Universitet.  

Øystein Mejlænder-Larsen, som er teknologiansvarlig i Multiconsult, og en del av BIM-

utviklingsteamet, sier at det særlig er arbeidsmetodene det mangler mest på, mens programvaren er 

god nok. Det har ikke blitt oppdaget noen motsetning mellom ulik programvare, og så lenge det 

benyttes et felles utvekslingsformat går arbeidet greit. ”I Multiconsult har vi mange ulike fagverktøy, 

for vi har mange ulike typer oppdrag, hvor vi også ofte bruker underleverandører, som har sine verktøy, 

men det vi ser generelt er at teknologien som skal til for å jobbe smartere den er der allerede i dag. Det 

er egentlig metoden, […] hvordan utnytte de fordelene som teknologien har, […] som det mangler mest 

på,” sier Mejlænder-Larsen.  

Han understreker videre viktigheten av at ikke bare de som sitter og modellerer i prosjektene har god 

kjennskap til BIM. ”Det er viktig at både byggherre og rådgivere inkluderer BIM-kompetanse i 

prosjektet. Og snakker vi ikke bare om gjennomføring, men også i kontrakten og som en del av 

leveransene. Det er en utfordring med prosjekteringsledere som ikke har kompetanse til å forvalte BIM 

som arbeidsmetode. I det legger jeg det å kunne bruke verktøy som Solibri Model Checker aktivt i 

prosjektering for å ta beslutninger og kontroll basert på en modell istedenfor tegninger.” 

Det har tidligere vært et problem at man ikke kan se hvor langt modellen har kommet, og modeller fra 

tidlige stadier kan se veldig ferdige ut, selv om de bare er på skissestadiet. Dette har gjort at man har 

forsøkt å finne metoder for å angi hvilken status de ulike objekter i modellen har. Tidligere har man 

kunnet se dette ut fra tittel og revisjonsfelt, men det blir ikke lenger mulig når man jobber i en 

3Dmodell. Multiconsult har utarbeidet metoder for statussetting i modell. Objektene utstyres da med 

en parameter med verdi fra S0 til S5, hvor S0 utgjør den laveste status og S5 er den høyeste. S0 angir 

at objektet kun er identifisert i modellen uten at informasjonen er bearbeidet på noen måte, mens S5 

angir som bygget. Mellom finnes S1 tilsvarende skisseprosjektnivå, S2 tilsvarende forprosjektnivå, S3 

tilsvarende detaljprosjektnivå og S4 som angir at informasjonen er utgitt for bygging. Når IFC-modellen 

tas inn i Solibri får hver av disse verdiene en egen farge, og dette gjør at det blir lett å se hvor langt 

hver del av modellen har kommet. 

IFC er egentlig ikke et format som er tenkt benyttet til å beskrive landskap, men Mejlænder-Larsen sier 

at det allikevel er godt nok. ”Jeg har egentlig bare gode erfaringer med landskapsmodellene, men […] 

vi har ikke tatt dem så langt i forhold til å kjøre reelle kollisjonssjekker […] i det samme omfanget som 

vi har med de andre disiplinene.” Det er også utfordringer knyttet til Solibri Model Checker. Problemet 

er at det ennå ikke er laget noen predefinerte sjekker som kontrollerer landskap. Alle sjekker som 

ligger i programmet dreier seg om kontroll av arkitektmodellen og de tekniske fagene, mens landskap 

på mange måter foreløpig har vært utelatt. ”Men det hindrer ikke oss i enten å lage våre egne sjekker 

eller tilpasse de sjekkene som ligger der for andre fag […] mot landskapsarkitekt, fordi vi har de samme 

objektene i landskapsarkitektmodellen som i arkitektmodellen i utgangspunktet,” sier Mejlænder-

Larsen. 

 

4.3. ARBEIDSFLYT OG PROSESS 

4.3.1. Oversikt over prosjektets forskjellige faser, og bruk av BIM gjennom disse. 

BIM har, for alle fag så nær som landskap, blitt benyttet helt fra starten av prosjektet, og som nevnt 

var dette en av forutsetningene som lå i anbudskonkurransen. Alle som leverte inn anbud måtte 

dokumentere at de var i stand til å levere BIM i IFC-format. Multiconsult og Link Signatur fokuserte i 

tilbudet på at de kunne levere BIM for alle fag, inkludert landskap. For landskapsarkitektens del, kom 
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BIM allikevel ikke på banen før i starten av forprosjektfasen. Det var altså ikke lagt inn som et krav fra 

begynnelsen av, men kom med på et senere tidspunkt som et tillegg, etter forslag fra Thor Ørjan Holt, 

som er leder for 4dprosjektet i Multiconsult, og Åge Langedrag fra Link Landskap. Ifølge 

prosjektledelsen i Multiconsult er dette er en utviklingspost som kommer i tillegg til kontrakten, som 

tas av utviklingsmidler fra Statsbygg og Multiconsult.36 

Fra og med forprosjektfasen har med andre ord samtlige fag benyttet BIM. I detaljfasen ser det også 

ut til at landskap blir mer delaktig i prosessen, selv om det er usikkert i hvor stor grad det vil bli kjørt 

kollisjonstester som også omfatter landskap. 

 

4.3.2. Kommunikasjon mellom fagene. 

Kommunikasjonen i prosjektet vært bedre enn vanlig. Det har vært avsatt et eget rom som har vært 

tilgjengelig for alle i prosjektgruppen i to timer hver dag, til benyttelse i prosjektet, hvor man har 

samkjørt prosjekteringen. Det har også vært ukentlige BIM-møter, hvor IFC-modellene har blitt 

gjennomgått og kontrollert. Disse møtene har vært et viktig ledd i kommunikasjonen i prosjektet. 

Landskapsmodellen har dessverre ikke blitt tatt opp i så stor grad i møtene som man skulle ønske. 

Dette har flere årsaker. Dels fordi IFC-modellen har vært så tung at enkelte datamaskiner ikke har klart 

å åpne dem, men også på grunn av utfordringer i forbindelse med at landskapsarkitekten har benyttet 

de samme verktøy i oppbygningen av modellen som arkitekten. Med dette menes at 

landskapsmodellen er bygd opp ved hjelp av blant annet gulv, vegger og trapper på samme måte som 

arkitektmodellen, og det har gjort at det kunne bli konflikter ved kjøring av sjekker i Solibri Modell 

Checker. Siden det ikke har vært krav om bruk av BIM for landskap, har det også blitt nødvendig å 

nedprioritere kontroll mot landskapsmodellen noe i møtene for å komme igjennom de øvrige fagenes 

tverrfaglige kontroll. Flere har trodd at landskapsmodellen har hatt mindre betydning for deres fagfelt 

enn det som til slutt viste seg å være tilfelle. Tradisjonelle arbeidsmønstre hvor landskap ofte blir tatt 

inn senere i oppdraget kan også være årsak til at landskapsmodellen ikke er brukt i så stor grad som 

den kunne. 

Gjennom BIM-møtene har alle fag blitt oppdatert i forhold til hverandre, og dette har gjort at det har 

blitt lite ueffektiv tid som følge av å måtte vente på avklaringer. Arkitekt Sveinung Skjelstad fra Link 

Signatur sier at kommunikasjonen mellom fagene har vært mye bedre enn vanlig. ”Ellers er det jo ofte 

sånn at noen fag sitter og venter til vi er ferdige med å tegne. Da blir det veldig vanskelig å få endret 

på noe etterpå.  Slik har det ikke vært nå.” Videre sier han at mye informasjon har kommet på plass 

tidlig i prosjektets gang. ”Prosessen har vært veldig fin. […] Spesielt det at alle fagene har vært 

interessert i å få til ting tidlig.”37  

 

4.3.3. Kommunikasjon med oppdragsgiver. 

I følge Statsbygg, Link og Multiconsult, er BIM såpass nytt i bransjen at kommunikasjonsmetoder for 

denne type prosjektgjennomføring har vært nytt for alle involverte parter. Dette har skapt en del 

utfordringer i prosjektet forteller Multiconsult.  

Statsbygg har kjørt et separat løp med utvikling av BIM. BIM-leveransen har gått til 

utviklingsavdelingen, mens det parallelt har blitt sendt 2D-tegninger til oppdragsledelsen. 

                                                                 
36 Intervju med representant for prosjektledelsen i Multiconsult. Skøyen, 9. juli 2009 
37 Telefonintervju med Sveinung Skjelstad, arkitekt i Link Signatur. 2. juli 2009 kl 14.45. 
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Representanter fra både utviklingsavdelingen og prosjektledelsen har vært til stede gjennom hele 

prosessen. 

 

4.3.4. Tidsbruk og personell 

På bemanningssiden har alle fag benyttet det samme antall personer som vanlig i prosjekter i denne 

størrelsesorden. Stort sett dreier det seg om to personer fra hvert fag, noe som er nødvendig blant 

annet på grunn av kvalitetssikring. Det har med andre ord ikke vært registrert noen innsparinger i 

forhold til bemanning. Dette har også noe med størrelsen på prosjektet å gjøre. I et så lite prosjekt er 

det ikke behov for så mye personell fra vært fag. Det typiske er at to personer jobber sammen i team, 

noe som ikke lett lar seg reduseres. I et større prosjekt ville det kanskje vært mulig å gjøre 

innsparinger på dette området. 

I forhold til timeforbruket sier alle involverte at det har påløpt en del mertid i forbindelse med 

prosessen, og problemer knyttet til konvertering til IFC. Imidlertid ser det ut til at det allikevel ikke 

ligger dårligere an enn det som er vanlig, og at timeforbruket alt i alt ikke er spesielt høyt. I tillegg kan 

man vente seg mindre tidsforbruk i neste fase, som følge av at modellene nå holder et høyt detaljnivå. 

 

4.3.5. Prosjektøkonomi 

Både Link Signatur og Multiconsult la stor vekt på å få dette prosjektet, og tilbudet som ble lagt inn lå 

derfor tilsvarende lavt. I forhold til de foreliggende økonomiske rammer ligger det ikke an til at dette 

blir et svært lønnsomt prosjekt, men hovedpoenget er å drive utvikling og opparbeide kompetanse i 

BIM. Økonomien i prosjektet er tett knyttet til timeforbruket, og selv om timeforbruket ikke er spesielt 

høyt, er det ikke i samsvar med de rammene som foreligger. Prosjektet finansieres også dels gjennom 

utviklingsmidler i de forskjellige firmaene. 

 

4.3.6. Intervju med prosjektstyring
38

 

Oppdragsledelsen i Multiconsult er ansvarlig for koordineringen mellom de forskjellige fagene. En av 

fordelene med BIM er at man jobber i en fellesmodell, slik at alle får en helt annen oversikt over 

prosjektet. Ikke minst er dette en stor fordel for prosjekteringsledelsen, som er fornøyd med 

prosessen så langt. Imidlertid påpekes det at man må være ferdig med detaljprosjekt før man kan 

gjøre opp status på hvordan dette har gått. Det er usikkert om det kommer til å spares inn så mye på 

prosjektering, men i forhold til feil på byggeplass og den type problemstillinger kan det være et 

potensial for innsparinger. 

Stavanger Universitet er et ganske enkelt og lite komplekst prosjekt, og det er nettopp det som gjør 

det egnet til å bruke som pilotprosjekt. Man har oppnådd en høy detaljering i modellene, som hele 

tiden har blitt kontrollert opp mot hverandre, og Multiconsult forteller at det i forhold til tekniske feil, 

tekniske grensesnitt og kollisjoner har vært veldig begrenset med feil. Dette kommer av måten det er 

prosjektert på. Det har vært lagt føringer og beslutningspunkter i prosjekteringen, slik at man har 

kunnet gjøre seg ferdige med ting for så å gå videre, og dette har fungert veldig godt. Konsekvensen er 

at det omtrent ikke har oppstått feil. Man får koordinert ting veldig tidlig, og slipper mange problemer 

på byggeplass. 

                                                                 
38 Intervju med representant for prosjektledelsen i Multiconsult. Skøyen, 9. juli 2009 
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Siste utgave av alle IFC-modellene har blitt lastet opp på webhotell minst én gang i uka, og dette har 

gjerne blitt gjort senest klokka 12 dagen før de ukentlige møtene. Det har hele veien vært et tett 

samarbeid mellom fagene, og dette er en av de viktigste årsakene til at man har klart å oppnå en så 

høy grad av nøyaktighet. Kombinasjonen av verktøyene som er brukt og hele prosessen rundt BIM, 

med møtestruktur og fremdriftsplaner som tar hensyn til at det jobbes på en annen måte, har også 

vært avgjørende for et vellykket resultat. 

Multiconsult har et BIM-utviklingsteam som jobber delvis inn i oppdraget, og driver med utvikling 

basert på de erfaringene som gjøres. Erfaringene forankres i en metodikk for gjennomføring av 

byggeoppdrag. Multiconsult har også et tett samarbeid med Buildingsmart. Slik vil altså mange av de 

erfaringer som gjøres komme hele bransjen til gode. 

 

4.3.7. Intervju med LARK
39

 

Annike W. Refvem fra Link Landskap har fungert som disiplinleder for landskap. I forhold til bruk av 

BIM har hun inntrykk av at tidsbruken fordeler seg annerledes enn før, med et større trykk i startfasen 

av prosjektet. Man blir tvunget til å ta beslutninger på et tidlig stadium, og får muligheten til å 

oppdage og ta stilling til tverrfaglige utfordringer tidlig. En fordel for andre fag kan være at de tidligere 

enn før får en forforståelse av hvordan landskapet skal være, da en 3D modell kommuniserer dette på 

en tydelig måte. Tradisjonell prosjektering med 2D tegninger klarer ikke alltid å fange opp konflikt med 

landskapsplanen spesielt i tre dimensjoner. Alt for ofte løses disse utformingene sent i prosjektet, da 

det først er da man går i dybden i detaljeringen. I dette prosjektet, hvor alle fag jobber i 3D, får 

landskapsarkitekten i større grad enn tidligere visualisert hvordan modellen og landskapet skal være, 

og konflikter med andre fag tydeliggjøres. 

Gjennom bruk av BIM gir man bruker og oppdragsgiver muligheten til tidligere å forstå utfordringer og 

delta i prosessen frem til endelig produkt. Utfordringen er å få alle til å forstå hvilken fase man er i, slik 

at ingen blir lurt til å tro at modellen er kommet lenger enn den er. 

Kommunikasjon mot de andre fagene har ikke vært så god som man kunne ønske seg. Dels skyldes 

dette for lite fokus på landskap i prosjektet, men også at landskap kom senere i gang med BIM.  

Kollisjonskontroller i Solibri har heller ikke vært mulig å gjennomføre for landskap, da dette ikke har 

vært ferdig utviklet. Men gjennom å observere andre fags kollisjonskontroller, ser landskapsarkitekten 

et stort potensial for bruk av dette også utomhus. En etterlengtet kontroll er blant annet mot 

kollisjoner under bakken, som for eksempel kollisjoner mellom tekniske fag og eksisterende eller nye 

trær. Dette forutsetter sannsynligvis at trær settes inn i modellen som objekter som også har et volum 

under bakken, som kan kollidere med andre objekter. 

Selv om dette er et pilotprosjekt der BIM i utgangspunktet ikke var tenkt for landskap har man greid å 

levere en BIM modell som erstatter bruk av 2D utomhusplan, med gode resultater. 

Link landskap har fra før benyttet Revit i flere prosjekter med variert størrelse og vanskelighetsgrad, og 

har opparbeidet en del rutiner knyttet til prosjektering med BIM for landskap. Autodesk Revit 

Architecture er et modelleringsverktøy for arkitekter, og utfordringen for landskapsarkitekten er å 

finne ut hvordan de ulike verktøyene kan benyttes utomhus. Forhåpentligvis vil det fremover satses 

mer på BIM også for landskap. Bransjen må åpne øynene for dette, og stå samlet om kravet for å få 

utviklet software som er tilpasset de måtene vi ønsker å jobbe på. 

                                                                 
39 Intervju med Annike Refvem, landskapsarkitekt i Link Landskap. Skøyen, 25. juni 2009 
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4.3.8. Intervju med oppdragsgiver
40

 

Statsbyggs prosjektleder fram til endt forprosjekt forteller at det kort tid før anbudskonkurransen ble 

utlyst ble bestemt at dette prosjektet skulle benyttes som pilotprosjekt i BIM. Prosjektleder synes ikke 

kommunikasjonen har vært bedre i dette prosjektet enn i tradisjonelle prosjekt, men sier at det ikke 

nødvendigvis behøver å ha noe med BIM å gjøre. BIM-utviklingen har også etter prosjektleders 

oppfatning gått noe på bekostning av kvaliteten på utformingen av prosjektet. 

I forhold til innsparinger har man foreløpig ikke kunnet merke noe. ”Det er vel litt tidlig, for sånn som 

jeg har forstått det så er jo mye av gevinsten […] at det går raskere i detaljprosjektet på grunn av at 

det ligger så mye informasjon i forprosjektet […] og at det blir et riktigere arbeidsunderlag,” sier 

prosjektlederen.  

Beslutningsprosessene har ikke blitt påvirket av bruken av 3D-modeller i særlig stor grad i følge 

prosjektleder, som også hevder at det i skisseprosjektfasen var en del tekniske problemer knyttet til å 

få vist dem i møtene. 

 

4.3.9. Intervju med Diderik Haug fra Statsbygg
41

 

Diderik Haug fra avdelingen for Forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) i Statsbygg sier at årsaken til 

at det ikke var krevd å bruke BIM på landskapsmodelleringen, var at de ikke ville begrense antall tilbud 

for mye. ”Dette er jo litt av den samme problemstillingen som vi kommer til å være inne i opp mot 

entreprenørene. Vi prøver å stille et krav som ikke begrenser konkurransen for mye. Men vi ønsker jo å 

åpne for og støtte å bruke denne teknologien på steder hvor den ikke er et krav,” sier han. 

En av fordelene med BIM er bedre kommunikasjon. ”I de gamle tradisjonelle [arbeidsmetodene] har 

kommunikasjonen på generelt grunnlag vært dårlig. Så selv uten BIM burde kommunikasjon i 

prosjekteringsteamene vært trappet opp. Bruk av BIM gjør det mer nødvendig, lettere og enklere å 

gjøre dette, og nytten er enda større.” Haug sier videre at kommunikasjonen i prosjektet har vært god 

som følge av BIM, men at det foreløpig bare er i startfasen. ”Jeg vil ikke påstå at vi har kommet veldig 

langt, men vi har startet veldig godt.” Kontakten med prosjektleder i Statsbygg har også vært god, på 

tross av at det har blitt kjørt et separat løp med BIM-utvikling. Haug bekrefter at en av grunnene til at 

utvikling av BIM holdes adskilt fra prosjektledelsen, er at utviklingen skjer gjennom flere prosjekter.  

Om 3D-visualiseringer har vært viktige for beslutningsprosessene i prosjektet, er det vanskelig å si noe 

sikkert. ”På generelt grunnlag så hever jo i de fleste tilfeller 3D-modellene kunnskapen hos 

beslutningstakerne,” sier Haug, men tror ikke det har vært avgjørende for beslutningene som har blitt 

tatt. ”Hvis 3D-modellering hadde vært avgjørende for beslutninger, så hadde man vel også tidligere 

laget modeller […], men det forbedrer beslutningsunderlaget.” 

Også Haug påpeker at det er for tidlig å si noe om innsparinger i prosjektet, da han mener de først vil 

komme til syne når byggeprosessen er i gang. ”Det er ingen innsparinger i prosjekteringssammenheng. 

Vi får innsparingene i produksjon av byggene og i drift av byggene.” 

Statsbygg legger vekt på å forsøke å legge til rette for at entreprenører skal kunne klare å gi tilbud 

basert på en BIM-modell. ”Vi prøver å få til en prosess sammen med Innovasjon Norge og Forsvarsbygg 

                                                                 
40 Telefonintervju med prosjektleder i Statsbygg. 3. august 2009 kl 11.40. 
41 Telefonintervju med Diderik Haug, senioringeniør i Statsbygg. 3. august 2009 kl 12.30. 
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på å få kontakt mellom entreprenører, underentreprenører og leverandører, og programvareskapere 

og leverandører […] i håp om å skape en innovativ stemning og prosess,” sier Haug. Det er viktig at alle 

ledd i arbeidet kjenner til, og benytter seg av BIM, slik at resultatet blir så bra som mulig.  

De erfaringer som blir gjort i pilotprosjektet kommer først og fremst Statsbygg og de andre involverte 

til gode, men resten av bransjen vil også tjene på det på en indirekte måte. Kunnskapen blir en basis 

for videre arbeid i Statsbyggs prosjekter. ”Vi øker kunnskapen i prosjektene våre, og regner med at den 

treffer markedet etter hvert,” sier Haug. ”Vi har ingen grunn til å prøve å forsvare en fordel eller 

kunnskap framfor noen andre. Vi ønsker å spre kunnskapen vår, og ser det også som en oppgave.” 

 

4.4. RESULTATER 

4.4.1. Presisjon 

For arkitekten og de tekniske fagene har prosessene avdekket flere kollisjoner, som fortløpende har 

blitt rettet opp. Kollisjonskontrollene har blitt gjort ukentlig gjennom hele prosjektets gang, og dette 

har gjort at materialet har et høyere detaljnivå enn det som er vanlig på dette tidspunkt i prosjektet. 

For landskap er situasjonen en litt annen. Landskap har ikke vært delaktig i denne prosessen i samme 

grad som de andre fagene. Dette skyldes delvis at det besluttet å bruke BIM for landskap først når 

skisseprosjektet var ferdig, og at mye tid dermed gikk med til å bygge opp BIM-modellen. I tillegg har 

ikke det vært fokusert like mye på landskap. Ifølge prosjektledelsen i Multiconsult har man ikke hatt 

like mye fokus på grensesnitt ute-inne som innvendig i bygget, men at dette er noe som tas tak i når 

man kommer i gang med detaljprosjektet, slik at man sørger for at landskap er på samme nivå. Dette 

viser at det er vilje i prosjektet til å ta landskap videre, slik at landskapsmodellen etter hvert vil holde 

samme kvalitet som de andre fagmodellene, og at det ikke er uavklarte forhold mellom landskap og de 

andre fagene. 

Det endelige svaret på om nøyaktigheten på de ferdige prosjektdokumentene er høyere enn vanlig er 

for tidlig å gi, men alt tyder på en større nøyaktighetsgrad. Etter hvert som byggingen kommer i gang, 

vil det bli tydelig om disse antakelser er riktige. 

 

4.4.2. Er det mulig å registrere besparelser gjort pågrunn av at BIM ble brukt? 

Tidsmessig har det ikke blitt gjort noen innsparinger i prosjektet så langt, men det er heller ikke å 

forvente. Et pilotprosjekt vil sjelden være lønnsomt, men de erfaringer som gjøres vil komme 

framtidige prosjekter til gode, og kan følgelig sees som en investering i framtidige innsparinger. 

Prosjektledelsen i Multiconsult sier også at det første prosjektet antakeligvis ikke vil være særlig 

lønnsomt, men at dette er usikkert før alle fasene i prosjektet er avsluttet. Det er grunn til å tro at 

detaljprosjektet vil bli mer effektiv enn i tradisjonelle prosjekter på grunn av det gode grunnlaget man 

nå har. 

 

4.5. KONKLUSJON 

Alle fag sier de ligger bra an i forhold til tidsbruken, til tross for at det er gjort mye merarbeid og brukt mye 

tid på prosesser og kollisjonskontroller. Når dette skrives, er kun forprosjektfasen ferdig, og det er gode 

muligheter for at det i detaljfasen vil bli brukt mindre tid enn vanlig på grunn av det høye 
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detaljeringsnivået som allerede er oppnådd på grunn av bruk av BIM. Dette tyder på at BIM er en effektiv 

prosess, og at det vil bli mulig å få til innsparinger på sikt. 

Gjennom prosjektets gang har etter hvert landskap kommet mer på banen. Dette er positivt, og allerede nå 

kan man se tydelige gevinster. Ved å gå gjennom modellen i Solibri Model Checker får man en klar 

forståelse av prosjektet, som gjør det lettere å oppdage områder som ikke er løst tilfredsstillende, og 

hvordan grensesnittet ute-inne fungerer visuelt og funksjonsmessig.  

Pilotprosjektet har også gjort det tydelig at IFC-formatet, for denne type prosjekter, fungerer godt nok 

også for utomhus. De erfaringer som har blitt, og vil bli gjort, vil føre til forbedringer og videreføringer av 

arbeidsmetodikken. 

Hele prosessen vil legge føringer for hvordan framtidige prosjekter skal gjennomføres, og dette kan knapt 

understrekes nok. Flere i fagmiljøet har liten tro på at Revit Architecture egner seg for landskapsarkitekter. 

Det samme gjelder troen på IFC for å beskrive landskap, eller sågar BIM i sin helhet. Dette prosjektet har 

allerede ved avslutningen av forprosjektfasen vist at både programvaren, formatene og prosessen fungerer 

godt. Pilotprosjektet vil skape forventninger, i alle fall fra Statsbyggs side, om at BIM blir brukt i lignende 

prosjekter også i framtiden.  
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5. BIM FOR LANDSKAP 

I dette kapittelet presenteres noen tanker rundt overgangen til BIM, utfordringer og hvordan man konkret kan 
gå i gang. Kapitlets andre del inneholder momenter som kan tas i betraktning ved utarbeidelsen av en framtidig 
BIM-manual for landskap. Helt til slutt omtales noen felter som må utvikles videre i tiden framover. 

5.1. OVERGANGEN TIL BIM 

5.1.1. Utfordringer 

I en tradisjonell arbeidsprosess består mye av arbeidet av rent tegnetekniske oppgaver, som oppsett, 

endring og oppdatering av tegninger. I tillegg er det fortsatt noen landskapsarkitekter som arbeider 

med utforming, og som selv ikke behersker CAD-programmer. Mange prosjekter blir følgelig først 

skissert for hånd, for senere å tegnes opp i et CAD-program. Dette skyldes ikke ene og alene 

manglende ferdigheter fra formgivernes side, men like mye CAD-programmenes uegnethet for 

skisseringsformål. I tillegg er det gjerne sett på som god forvaltning av kontorets personalressurser 

ikke å bruke de beste formgiverne i tegningsproduksjonen. Dette er uansett oppgaver mange yngre og 

nyutdannede landskapsarkitekter ofte blir satt til. Denne ordningen fungerer i og for seg greit. 

Dataundervisningen på UMB, og sikkert også på tilsvarende institusjoner i utlandet, er god, og en stor 

andel av de nyutdannede landskapsarkitektene har gjerne meget gode ferdigheter i de aktuelle 

programmer som blir brukt tradisjonell prosjektering. 

Med BIM blir det en tettere kobling mellom modellering og utforming, enn hva tilfellet er mellom 

tekniske tegning og utforming. Selvsagt er det fullt mulig å modellere opp et prosjekt som først er 

tegnet for hånd, men da utnytter man ikke alle fordelene som BIM gir. Noe av poenget med BIM er 

den oversikten man får underveis i arbeidsprosessen. Konflikter oppdages lettere og kan håndteres 

fortløpende. Landskapsarkitekten får helt enkelt mer informasjon og et bedre grunnlag for å ta 

beslutninger om utformingen. Bim-programmer egner seg i mye større grad enn CAD-programmer til å 

skissere og utforske løsninger, slik at programmene kan brukes mer aktivt i idéfasen. Allikevel vil det 

alltid være behov for håndtegning for å utforske tidlige ideer, men denne fasen vil antakeligvis bli 

kortere. 

Arbeidsprosessen er også forskjellig fra det man fra før av er vant med. Som allerede nevnt flere 

ganger, blir mye arbeid gjort i starten av prosjektene, og alle tegninger dras ut fra den modellen som 

bygges opp. En stor andel av kontorene er tilpasset den gamle arbeidsmetoden, hvor noen få jobber 

med utformingen av prosjektene, mens resten for det meste jobber med produksjon av tegninger. 

Dette er kanskje særlig tilfelle for kontorer av middels størrelse. Antakeligvis er denne påstanden noe 

unyansert, men den peker på et problem som til en viss grad kommer til å gjøre seg gjeldende. 

For å utnytte BIM fullt ut må formgiverne må ta aktivt del i selve modelleringen, eller de som 

modellerer må ta større del i utformingen. 

 

5.1.2. Tanker rundt integrering 

BIM er en kompleks prosess som det tar tid å lære seg alle aspekter av, og det kan være vanskelig å 

vite hvor man skal starte. Sentralt i en hver BIM-prosess står bim-verktøyene, og det er dermed av stor 

betydning å finne sine bim-programmer og lære seg dem. Som vi så i kapittelet om Stavanger 

universitet, var det et krav at teamene kunne dokumentere at de kunne levere BIM og IFC for i det 

hele tatt å komme på tale. Mye sannsynlig vil dette bli en forutsetning også i andre prosjekter der BIM 

skal benyttes, og det vil gjøre det vanskelig å starte læringsprosessen i prosjektet. Altså må man 
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opparbeide seg en viss kunnskap og ferdighet på forhånd, og kanskje benytte BIM for første gang i et 

mindre prosjekt hvor det ikke er et krav om BIM i utgangspunktet. Slik vil man dessuten kunne ta det i 

det tempoet som passer best. 

Hvordan overgangen best takles avhenger av den interne organiseringen på kontoret, om det er et 

stort eller lite kontor og de økonomiske forhold i bedriften. Generelt kan sies at man ikke behøver ta i 

bruk alle sider av BIM på en gang. Begynn i det små, for så å integrere stadig flere momenter. Første 

skritt vil være å lære seg verktøyene. Bim-programmer har ofte en bratt læringskurve, og de skiller seg 

vesentlig fra tradisjonelle CAD-programmer. Det vil ta tid å komme opp på et nødvendig nivå, og dette 

må man ta høyde for i planleggingen av ressursene. For å lære verktøyene godt, kan man i starten 

benytte dem som støtte og supplement i prosjekter hvor det meste av arbeidet gjøres med CAD-

programmer, for eksempel til å tegne detaljer i 3D. 

En god strategi er å utdanne noen få av de ansatte i første omgang. Det er imidlertid viktig at kurs 

knyttes opp mot mulighet til å bruke ferdighetene videre i prosjekt i etterkant.  Nylig lærte 

programmer glemmes fort, og den virkelige læringen skjer først og fremst gjennom å bruke 

programmene i praksis. Når de første medarbeiderne har kommet godt i gang, og utviklet rutiner på 

hvordan arbeidet gjennomføres, vil de utgjøre en verdifull støtte for de andre når de etter hvert 

kommer etter. På den måten blir det en gradvis implementering av BIM i firmaet, som ikke blir for 

økonomisk belastende, og hvor investeringene i kunnskap og programvare skjer over tid. 

 

5.1.3. Objektbibliotek 

For å modellere med objekter, kreves naturlig nok et stort antall av nettopp objekter av forskjellig slag. 

Dette dreier seg for eksempel om benker, belysning og annen utrustning, men også ulike typer belegg 

og vegetasjon. En stor del av den utrustning som benyttes er katalogvare, og som undersøkelsene i 

kapittel 3 viser er mye av dette tilgjengelig for nedlastning i brukbare formater. Imidlertid vil det 

gjerne være en del spesialelementer som kontoret selv har utviklet, og beleggstyper som man selv må 

gjøre klart. Dette kan synes som en stor og uoverkommelig oppgave, men man behøver slett ikke å ha 

alt klart før man setter i gang. Derimot er det mer regningssvarende å utvikle objekter etter hvert som 

behovet melder seg. I begynnelsen vil det naturlig nok skje ganske ofte, men for hvert prosjekt vil 

biblioteket vokse og stadig mindre tid vil brukes på å lage objekter. 

BIM handler om å sørge for at informasjon alltid er tilgjengelig for alle involverte, og dette går også på 

hvordan informasjonen tas vare på internt på kontoret. Det er hensiktsmessig å lagre objektene i et 

bibliotek, som er enkelt og oversiktelig lagt opp, og som er lett tilgjengelig på kontorets server. 

 

5.2. MOMENTER FOR EN FRAMTIDIG BIM-MANUAL FOR LANDSKAP 

5.2.1. Innledning 

Dette er ikke et ferdig utkast til en BIM-manual for landskap, men en rekke punkter som bør tas i 

betraktning i det videre arbeidet med en sådan. Flere BIM-manualer er tilgjengelig på internett, blant 

annet fra Statsbygg og Senaatti, som forøvrig samarbeider om å lage en ny og oppdatert manual. En 

slik manual er et resultat av et omfattende arbeid over lang tid, som involverer mange personer, og 

det er ikke rom for å utvikle en ferdig manual innenfor rammene av en masteroppgave, som ikke har 

det som eneste mål. 
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Denne delen av oppgaven består derfor av viktige momenter for en framtidig BIM-manual for 

landskap. 

 

5.1.1. Hovedmål 

Et av hovedmålene med BIM er å minimere feil i prosjekteringen gjennom økt samhandling og bedre 

informasjonsflyt. Det er viktig at landskap blir en likeverdig del i denne prosessen, og at det blir tettere 

bånd mellom landskap og bygg. Kollisjonskontroller som involverer landskaps-BIMen bør kjøres 

allerede i tidligfase i prosjektet, for blant annet å sikre at tilstrekkelige jordvolumer avsettes og at 

installasjoner i bakken ikke kolliderer med fundamenter, eksisterende og nye trær. 

Prosessen gir et bedre beslutningsgrunnlag på et tidligere tidspunkt enn før, og det er et mål å ta så 

mange beslutninger så tidlig i prosjektet som mulig. Imidlertid må ikke prosessen bli for statisk, slik at 

det ikke er rom for endringer også senere i prosjekteringen, da uforutsette hendelser kan gjøre det 

påkrevd. Dette kan for eksempel være konstruksjoner i bakken som man ikke først var klar over, men 

som kommer til syne under byggefasen. 

 

5.2.2. Programvare og format 

En av utfordringene med økt samhandling på tvers av fagene er at det benyttes forskjellig 

programvare. Hvert fag benytter det programmet som passer best, og for å kunne samkjøre modellene 

benyttes et utvekslingsfilformat. En forutsetning for å benytte valgt programvare er at det er mulig å 

kommunisere med gjeldende utvekslingsformat. Det foreligger ofte utfordringer og begrensninger i 

forbindelse med eksporteringen til dette formatet, og dette må det tas høyde for i oppbygningen av 

modellen. Ansvaret for dette bør ligge hos den prosjekterende, og det bør avklares ved oppstart av 

prosjektet. 

Valg av utvekslingsformat avhenger av type prosjekt, men vil være enten IFC eller LandXML. Formatet 

må ikke være til hinder for at kollisjonskontroller kan utføres mot andre fag. Gjeldende 

utvekslingsformat bør nedfelles i kontrakten. 

 

5.2.3. Grunnlag og innmålinger 

Bruk av 3D gir muligheter for god oversikt over grensesnittet mot andre fag, og generelt høyt 

presisjonsnivå. For at denne presisjonen skal komme til sin rett, er det vesentlig at også kartgrunnlaget 

er av samme kvalitet. Alle kartgrunnlag skal være i 3D, og være oppdaterte. I tillegg bør det foretas en 

detaljert innmåling av stedet. Det bør benyttes en metode som har høy presisjonsgrad. Laserscanning 

vil være formålstjenlig, og er å foretrekke. På bakgrunn av dette lages en terrengmodell, som linkes 

inn i modellen. 

Kart over ledninger, kummer, rør etc. linkes inn på samme måte som kartgrunnlaget. Om nødvendig 

konverteres kartene til 3D. 

 

 

 



46 
 

5.2.4. Krav-BIM 

De forutsetninger som foreligger i prosjektet må lagres på en hensiktsmessig måte, slik at de er lett 

tilgjengelige og enkelt kan brukes for kontroll av modellen gjennom prosjektets gang. Om det ikke 

forligger en krav-BIM fra oppdragsgiver, kan en løsning være et regneark hvor krav og forutsetninger 

er listet opp. Listen bør ha en form som underletter kontroll opp mot modellen, og det er vesentlig at 

sammenlignbar data lar seg hente ut fra modellen. Ved å tydeliggjøre forutsetningene reduseres 

risikoen for å gjøre grunnleggende feil. Denne informasjonen bør oppdateres fortløpende om noe 

forandrer seg.  

 

5.2.5. Oppbygging av modellen 

Modellen bør bygges opp på en måte som tar hensyn til eventuelle begrensninger i 

utvekslingsformatet, og som er i tråd med det som kreves i den BIM-manualen som foreligger. Utover 

det er det opp til den prosjekterende å velge en hensiktsmessig framgangsmåte. 

 

5.2.6. Objekter 

Eierskap til modell og objekter har i noen fora vært et omstridt tema. Straks modellen er overlevert 

tilhører den oppdragsgiver, som også har rett til å benytte alle objekter i modellen videre i prosjektet. 

Heller enn å forsøke å verne om egne objekter, bør man, om man har egne spesialelementer 

patentbeskytte disse. BIM er en prosess som benytter åpne formater og er basert på at informasjon er 

lett tilgjengelig. Det er i tråd med tankegangen rundt BIM at alle objekter er til fri benyttelse. 

Egne objekter bør være bygd opp med tanke på eksport til det utvekslingsformatet som gjelder, mens 

leverandører ideelt sett burde tilby nedlasting av objekter i utvekslingsformater. 

 

5.2.7. Detaljering i de forskjellige faser 

Det gjelder å finne et hensiktsmessig detaljeringsnivå. Alt behøves ikke modelleres, og noen deler av 

modellen kan forenkles. Mange objekter kan i tidligfase være generelle objekter som ikke er 

typebestemte, og beleggsmønster kan i mange tilfeller beskrives med hatch for å nevne noe. 

BIM-modellen må gjennom alle faser tilfredsstille kravene i sjekklistene for den aktuelle fasen. I 

forprosjektfasen må detaljeringsnivået være tilstrekkelig for å søke om byggetillatelse, mens det i 

detaljprosjektfasen må være tilstrekkelig for å generere de nødvendige byggetegninger, eller 

tilsvarende nivå om kun BIM-modell kreves levert. 

 

5.2.8. Som-bygget-BIM 

Om det kreves i prosjektet oppdateres detaljprosjekt-BIMen for å samsvare med det som har blitt 

bygget. Avvik fra denne fanges opp i endringsloggen som følger modellen. I de tilfeller hvor enkelte 

detaljer i anlegget ikke har blitt bygd i samsvar med detaljprosjekt-BIMen, bør det være anledning til å 

ta forbehold i forhold til ansvar. 
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5.2.9. Statussetting 

Det er behov for å markere hvilken status hvert objekt i modellen har. Felt for status legges til i 

properties-settet for hvert enkelt objekt. Hvilket system som benyttes avhenger av prosjektet, og bør 

være beskrevet i kontrakten. Det er imidlertid en fordel om bransjen kommer til enighet om en felles 

standard for statussetting. Multiconsult har utviklet et system som fungerer meget godt, og dette 

kunne med fordel legges til grunn i alle prosjekter. Dette systemet er nevnt i kapittel 4 i avsnitt 4.2.3. 

Dette er imidlertid en sak som må tas opp med Multiconsult, da det er dem som har eierskap til 

systemet. 

 

5.2.10. Interne rutiner 

Bedre informasjonsflyt mot andre fag avhenger av at det er god informasjonsflyt internt. For at det 

skal være mulig, bør det være gode og lettfattelige rutiner for lagring av all informasjon. Følgende 

punkter er viktige aspekter ved de interne lagringsrutiner:  

• Enighet om mappestruktur. Alle prosjektmapper bør bygges opp på samme måte, slik at alle 

lett finner fram. Mappestrukturen bør ikke være unødvendig kompleks, og det er en klar 

fordel om oppbyggingen er logisk og lett å forstå. 

• Navn på filer. Alle filer bør navngis etter et system som gjør at det blir lett å finne riktig fil. 

Dette kan bestemmes internt på kontoret, så fremt det ikke dreier seg om filer til leveransen. 

Det vil ofte stilles krav fra oppdragsgiver om hvordan filene i leveransen skal navngis. 

• System for versjonering av filer. Navnet på filen må si noe om hvilken versjon det dreier seg 

om. Systemet bør være av en slik karakter at filene sorterer seg logisk i mappen, på en måte 

som gjør det tydelig hvilken fil som er gjeldende. 

• Felles objektbibliotek. Alle objekter bør samles i et bibliotek som er felles for hele kontoret. 

Mappestrukturen for objektbiblioteket bør på samme måte som prosjektmappene være bygd 

opp en logisk og oversiktelig måte, som gjør det lett å finne fram til riktig objekt. 

o Enighet om navngiving av objekter. Objektene bør ha logiske navn som følger et 

fastlagt system med vekt på lettfattelighet. 

o Enighet om oppbygging av objekter. Alle objekter bør bygges opp på samme måte, 

med samme system i properties-settene. God eksport til utvekslingsfilformatet bør 

sikres i oppsettet. 

 

5.3. VIDERE ARBEID MED BIM 

BIM er et forholdsvis nytt konsept, og det er fortsatt behov for videre utvikling på området. Nedenfor 

følger noen felter relatert til BIM for landskap, hvor videre arbeid er påkrevet. 

• Programvare. Utviklingen av programvare er en kontinuerlig prosess, som hovedsakelig styres 

ut fra brukernes behov. Jo flere landskapsarkitekter som tar i bruk programvaren, jo større 

påvirkningskraft vil man oppnå. I tillegg til at landskapsarkitekter engasjerer seg i utviklingen, 

er det viktig at NLA kommer på banen og aktivt forsøker å påvirke programvareutviklerne. 

• Objekter. Det er behov for å utvikle og tilpasse de objektene som benyttes i 

landskapsmodellene. For eksempel bør trær og annen vegetasjon ha avsatt jordvolumer, slik 

at det blir mulig å registrere kollisjoner i rotsonen. Videre kan det være hensiktsmessig at 

noen av objektene, som for eksempel benker og annen møblering, har fundamenter ferdig i 

objektet.  
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• Sjekklister. For hver fase i prosjekteringen må det finnes sjekklister for hvordan 

informasjonen skal bygges opp i IFC eller LandXML, og hva som kreves av detaljering i den 

aktuelle fasen. Dette er egentlig et punkt som hører hjemme i en BIM-manual, men tas med 

her siden det er av betydning for å få til en integrert prosess uavhengig av om det foreligger 

en ferdig manual. 

• Sjekker for landskap. Det må utvikles egne sjekker for å kontrollere landskaps-BIMen i Solibri 

og lignende Model Checker-program. Sjekkene må innbefatte både kontroll av landskaps-

BIMen i forhold til sjekklistene og kollisjonskontroller mot andre fag. 

• Laserinnmålinger. Systemer for å forenkle og automatisere arbeidet med behandlingen av 

punktskyen og omgjøring til terrengmodell bør utarbeides. Teknologien for å få det til finnes 

allerede, men er ikke tatt i bruk for fullt for BA-bransjen. Dette er noe det arbeides med i dag. 

• Inkluderende prosess. Det er i enkelte prosjekter ofte slik at landskap ikke inkluderes og 

prioriteres i like stor grad som de andre fagene. BIM representerer en omveltning i bransjen 

hvor nye rutiner og arbeidsmetoder er i ferd med å utvikles. Det er ikke gitt at landskap 

inkluderes mer enn før av den grunn, men forandringene representerer en glimrende 

mulighet til å påvirke de nye arbeidsmetodene i en retning som er gunstig for 

landskapsarkitekter. Det er en mulighet for å få til en prosess som inkluderer landskap i større 

grad enn før, og det bør være et viktig ledd i det videre arbeidet å forsøke å oppfylle dette.  

• Utvekslingsformater. IFC -formatet må utvikles for på en bedre måte å kunne representere 

landskap. Om flere prosjekter benytter IFC til å beskrive landskap vil vi få større 

påvirkningskraft. Landskapsarkitekter bør ta del i det videre arbeidet med utviklingen av 

formatet, for å sikre det blir formålstjenelig for å beskrive de prosjekter vi jobber med. Også 

LandXML-formatet må utvikles videre. Dette skjer nå, men det er viktig at landskapsarkitekter 

også tar del i denne utviklingen, slik at formatet best mulig tilpasses landskapsarkitektens 

behov. 

Som nevnt i innledningen er hovedvekten i denne oppgaven lagt på detaljplanleggingsdelen av faget. 

Dette kommer dels av min egen bakgrunn, men minst like viktig er dette et resultat av behovet for å 

begrense oppgavens omfang. BIM er et stort og viktig felt også innenfor samferdsel og infrastruktur, 

og også her er det behov for utstrakt arbeid framover. 

Listen kunne sikkert gjøres mye lengre, og dette er følgelig bare noen av punktene som fortjener 

videre oppmerksomhet. Å integrere BIM i landskapsarkitektenes hverdag kommer til å ta tid, men 

mange av fordelene BIM gir kan man nyte godt av allerede tidlig i integreringsprosessen. 
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6. KONKLUSJON 
 

I det siste tiåret har det skjedd en rivende utvikling. Etter at internett har blitt allemannseie, har 

nettsider som Google, Youtube og Amazon revolusjonert strømmen av informasjon, og hvordan vi 

forholder oss til den. Vi har blitt vant til at ”alt” befinner seg noen klikk unna. Samtidig har lite skjedd 

med arbeidsmetodene fram til nå. Fortsatt jobber de fleste i plan og snitt på den gamle måten, og 

kommunikasjonen mellom fagene skjer stort sett gjennom de samme todimensjonale tegningene. 

Måten vi prosjekterer på har ikke holdt tritt med resten av samfunnet, og det er liten tvil om at vi nå 

står ovenfor et veiskille. Overgangen til en ny arbeidsmetode vil kreve stor innsats i startfasen. Nye 

programmer må læres og nye tankesett må fordøyes, men alt behøver ikke å skje på en gang. Skritt for 

skritt kan BIM implementeres. Det handler ikke om å gjøre det vanskeligere enn i dag, men lettere. 

Med tiden vil BIM bli mer og mer utbredt, og oppdragsgivere vil etter hvert forvente at det blir brukt. 

BIM vil bli alminneliggjort og dagligdags. Dette fører i sin tid til at CAD i mange sammenhenger vil bli 

redusert til en støtte og et supplement til BIM. Forandringen kommer uansett, og de fleste vil tjene på 

å omstille seg. Det kommer fortsatt til å finnes prosjekter hvor det ikke er krav om BIM, men mye 

tyder på at mengden etter hvert vil minske signifikant. 

BIM gir en bedre oversikt over kostnader, og sammen med en mer effektiv prosess minsker det faren 

for kutt i prosjektet. Dette alene burde være nok til å få de fleste landskapsarkitekter interessert i BIM. 

Flere har også gjennom arbeidet med oppgaven påpekt at det i forbindelse med bruk av BIM i 

prosjekter ikke bare er snakk om eventuelle innsparinger, men også om man får prosjekter eller ikke. 

Dette er et svært viktig poeng. BIM vil i mange tilfeller bli en forutsetning for å få prosjekter. Vi 

kommer til å se krav om bruk av BIM i stadig flere prosjekter framover. 

For å møte utfordringene må BIM inn i undervisningen på UMB. Det er et stort behov for 

landskapsarkitekter som behersker bim-verktøy, og samtidig har kjennskap til prosessene rundt. 

Parallelt med dette bør det arbeides mer med et helhetlig etterutdannningstilbud med fokus på BIM. 

Prosjektlederne må ha inngående kjennskap til arbeidsmetodikken i BIM-prosjekter, og formgiverne 

må selv kunne modellere. Her bør NLA komme på banen og virke som en pådriver for å få 

omstillingsprosessen i gang.  

Denne oppgaven har vist at BIM for landskap er en realitet allerede i dag. Både på teknologisiden og i 

markedet ligger det til rette for å ta i bruk BIM, og det som mangler vil raskt komme på plass når 

etterspørselen og behovet øker. Mye kan vinnes ved å ta i bruk det som finnes i dag, og dra nytte av 

det. Forandringen er et faktum, selv om mange aspekter ved den er noe usikre. Akkurat hvordan 

kravene til bruk av BIM kommer til å utvikle seg er vanskelig å si, men BIM har utvilsomt kommet for å 

bli, også for landskap. Det er av stor viktighet at flere landskapsarkitekter engasjerer seg og tar del i 

utviklingen. 

Vi har alt å vinne på å ta steget inn i framtiden. 
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