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II Sammendrag 

I denne oppgaven er det tatt for seg om mindre husfirmaer, ved hjelp av BuildingSMART og 

BIM-konseptet, kan kvalitetssikre og effektivisere sin arbeidshverdag. Det er også blitt sett 

nærmere på om bruk av BIM (BygningsInformasjonsModellen) kan brukes til å lage 

salgstegninger og om dette kan gjøre det lettere å selge uferdige hus. Om det er mulig å lage 

en tidligfase kostnadsberegning på en enklere måte ved bruk av BIM er det også gjort rede 

for. 

 

Siden BuildingSMART i hovedsak er utviklet for større firmaer og prosjekter, er det studert 

nærmere på hvordan også mindre husfirmaer kan gjøre seg nytte av det i denne oppgaven. 

 

Resultatet det er blitt kommet fram til et blant annet at det å tegne husene i BIM og dermed få 

ut all informasjon til material- og mengdelister og kalkyler er et stort hjelpemiddel for 

småfirmaene. Også det at man kan få ut de forskjellige tegningene på en lettvint måte, uten at 

de må tegne strek for strek for hver tegning, gjør at de kan spare mye tid og dermed penger. 

 

Det har blitt brukt et eksempelfirma, Hammerhus AS, for å belyse på hvilken måte BIM kan 

være nyttig for et lite husfirma.    
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III Abstract 

In this task it is clarified about the minor house companies, by using BuildingSMART and the 

BIM-concept, can ensure quality and streamline in their workday. It has also been looked at 

whether the use of the BIM (Building Information Model) can be used to make sales drawings 

and in this way make it easier to sell the unfinished house. If it is possible to make an early 

phase cost calculation for a simpler way by use of the BIM, it is also clarified.  

 

Since BuildingSMART mainly has been developed for larger companies and projects, it has 

been studied further how smaller house companies also can get benefit from it in this task.  

 

The result that has been found, are among other, is that to draw the houses in BIM, and then 

obtain all the information to the lists of materials, amounts and calculations are a great tool 

for the small companies. Also that you can get out the different drawings in an easy way, 

without the need to draw every line for each drawing, making them can save much time and 

thus money.  

 

It has been used a company, Hammerhus AS, to exemplify how the BIM can be useful for a 

small house company. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Innen 2010 skal Bygnings Informasjons Modellen (BIM) benyttes i alle Statsbyggs bygg- og 

byggeprosesser (Statsbygg 2007).  Forsvarsbygg har gode erfaringer med BuildingSMART 

og tar gradvis i bruk dette for å effektivisere sine oppgaver innenfor planlegging, bygging og 

drifting av Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg (Forsvarsbygg 2008). Disse er to av de 

større byggefirmaene i landet, og har penger som de kan bruke på utvikling av systemer, som 

kan hjelpe dem i deres hverdag. Siden disse to firmaene har erfart at de kan effektivisere 

byggeprosessen ved disse metodene, og at de fungerer godt i praksis, er dette noe hele 

byggebransjen bør dra lærdom av. Herunder også de mindre hus- og byggefirmaene. Det er 

skrevet mange rapporter om hvordan de store aktørene i byggebransjen kan effektivisere seg 

og enkeliggjøre byggeprosessen ved hjelp av BuildingSMART og bruk av BIM. Imidlertid er 

det ikke skrevet noe om hva mindre byggefirmaer kan bruke disse prinsippene til. De har som 

regel ikke ressurser, og heller ikke behov for å benytte seg av alle mulighetene BIM og 

BuildingSMART kan gi. Men dersom de kan bruke noen av prinsippene til å effektivisere 

driften av firmaet og arbeidshverdagen, kan dette være et nyttig verktøy. Dessuten kan det 

tenkes at de mindre aktørene i byggebransjen må kunne bruke BIM og BuildingSMART for å 

kunne være konkurransedyktig i anbudsrunder og dermed kunne inngå nye kontrakter på 

diverse byggeprosjekter. 

 

Det er nettopp dette som blir gjort rede for i denne oppgaven, hva de små byggefirmaene kan 

bruke BuildingSMART og BIM til, og på hvilken måte de kan nyttiggjøre seg dem. Det ser ut 

til at BIM-tegning også har tatt innpass i den videregående skolen i utdanningen til elever på 

tømrerlinjen. Dette er et godt utgangspunkt for firmaene til å kunne bli drevet mer effektivt 

framtiden. 

 

I denne oppgaven eksemplifiseres det hvordan BIM kan benyttes i praksis ved å ta 

utgangspunkt i firmaet Hammerhus AS, siden dette er en grei representant for en stor del av 

byggenæringen med sine 8 ansatte. Hammerhus sin tomannsbolig Duo 206 er brukt som 

eksempel for å presentere BIM.  
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Statistisk Sentralbyrå har en statistikk som viser hvor mange ansatte det er i de forskjellige 

firmaene, se tabell 1-1. Ut fra denne tabellen kan man regne seg frem til at ca 1/3 del av 

arbeiderne i bygningsbransjen jobber i firmaer med inntil 9 ansatte. 

 

Dermed representerer Hammerhus, med sine 8 ansatte, en betydelig del av byggenæringen. 

Det er da viktig at også de kan begynne å bruke teknologien som allerede finnes på markedet. 

 

Tabell 1-1 statikk fra Statistisk sentralbyrå(Statistisk sentralbyrå 2009) 

Bedrifter, etter næring 2007, antall ansatte, tid og statistikkvariabel 

41 Oppføring av bygninger  Bedrifter 

I alt 21 486 

Ingen ansatte 14 395 

1-4 ansatte 4 322 

5-9 ansatte 1 300 

10-19 ansatte 797 

20-49 ansatte 499 

50-99 ansatte 122 

100 - 249 ansatte 39 

250 ansatte og over 12 
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1.2 Problemstilling 

 Hva kan kvalitetssikres og effektiviseres ved bruk av BIM i mindre byggefirmaer, og 

hvilke hjelpemidler kan de benytte seg av? 

 Er det mulig å bruke BIM - modellen til å lage salgstegninger, som gjør salget av 

uferdige hus lettere? 

 Er BIM et nyttig verktøy til å utføre en tidligfase kostnadsberegning av et 

byggeprosjekt? 

 

1.3 Avgrensning 

I denne oppgaven vil det ikke bli tatt for seg kapplisteverktøy og lignende hjelpemidler, som 

kan brukes til å dele hus opp i elementer og lage kappelister og bindingsverkstegninger. Det 

vises kun noe av det produsenten av programmet har laget som et eksempel. 

 

Hvordan man kan bruke BIM til utveksling av informasjon til og fra rørlegger og elektriker er 

det ikke gått nærmere inn på i denne oppgaven. Dette fordi dette ikke er veldig aktuelt på 

småhus. Dersom byggene blir større er det mer fare for at for eksempel rørføringer kan 

kollidere med bærende elementer i bygget og dette er derfor mer aktuelt der. Det er kun 

beskrevet og vist kort hvordan BIM kan vises ved hjelp av en IFC Viewer til de forskjellige 

profesjonene i byggebransjen. 

 

Når det gjelder tegninger og informasjon angående tomannsboligen Duo 206, som blir brukt i 

oppgaven, vil det ikke bli prosjektert lengre enn til byggesakstegninger. Det blir ikke gått inn 

i dybden på arbeidstegninger og detaljer. 

 

Det ble prøvd å importere BIM’er inn i kalkulasjonsprogramet, for å regne ut 

prosjektkostnaden til modellen dirrekte. Dette ble ikke vellykket med det første og det ble 

derfor ikke brukt ytterligere tid på dette her. Det er allikevel greit at dette kan gjøres om man 

får til programmet, og at det kan være til stor hjelp. Dette beskrives imidlertid ikke nærmere. 

Via dataformatet IFC kan man importere byggningsmodeller/-tegninger rett inn i 

kalkulasjonsprogrammet. 
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Det er ikke sagt noe om hva det vil koste å investere i BIM-verktøy for det enkelte firma i 

denne oppgaven. 

 

1.4 Metode og oppbygning 

I denne oppgaven blir det sett nærmere på hvilke arbeidsoppgaver mindre byggefirmaer kan 

gjøre mer effektivt ved hjelp av BIM. Det er blant annet snakket med flere i mindre 

byggefirmaer for å finne ut hvordan man kan hjelpe disse i deres hverdag med utveksling av 

informasjon ved å benytte BIM. Det er gjort intervjuer med ca 10 firmaer, med mellom 5 og 

10 ansatte, i Akershus- og Hedemarksområdet. Ut i fra samtalene med dem er det blitt funnet 

ut at Hammerhus er et representativt firma i forhold til denne bransjen.  

 

Oppgaven bygges opp ved at det først blir presenterer noe teori rundt BuildingSMART og 

BIM, deretter blir det tatt for seg de firmaene det har blitt snakket med og det blir beskrevet 

hvordan de arbeider gjennom et byggeprosjekt og hva slags arbeidsmetoder de bruker. I 

kapittel 4 gås det nærmere inn på Hammerhus AS, og det blir tatt for seg et av deres hus for å 

illustrere hvordan de arbeider med et prosjekt.  

 

Videre tegnes det opp Hammershus sitt hus ved hjelp av BIM. Til å tegne en BIM- modell 

kan man benytte ulike tegneprogram, for eksempel ArchiCad, DDS-CAD Arkitekt & 

Konstruksjon, DDS-CAD ByggMester, VectorWorks eller Autodesk Revit. Det er valgt å 

bruke ArchiCad siden det er et program som kjennes fra før. 

 

For å kunne se BIM-modellen av huset har det blitt brukt dataprogrammet DDS IFC Viewer 

siden det er et norsk program, og de ligger langt fremme med IFC – teknologien. Man kan 

også bruke programmer som IFCStoreyView, Nemetschek IFC Viewer og Solibri Model 

Viewer om man ønsker det. 

 

Når BIM-modellen er ferdig vises det hva det er mulig å få ut av modellen, både ved 

tegninger og ved masseberegninger. Det utføres også en tidlig-fase-vurdering av kostnaden 

for å bygge et slikt hus ved hjelp av et kalkulasjonsverktøy. Kostnadsberegning av huset blir 

gjort via programmet ISY Calcus. Dette programmet er valgt å bruke fordi veilederen for 
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denne oppgaven har kjennskap til dette programmet. Andre program som også kan benyttes til 

dette, er blant annet HolteProsjekt Kalkyle og ByggSafe ProffKalk. 

 

Siden er det presentert resultatene for Hammerhus, og Hammerhus har gitt en tilbakemelding 

på hvordan de synes de kan ha nytte av dette. 

 

I kapitel 6 diskuteres det resultatene, og det blir konkludert i kapitel 7. 

 

For at det ikke skal bli for mye tegninger inne i teksten, er både de gamle, originale 

tegningene og de nye tegningene av huset vedlagt som vedlegg.  
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2 Teori 

2.1 BuildingSMART 

BuildingSMART er et merkenavn som ble etablert i 2005, og representerer den neste fasen 

for utvikling av bygge- og anleggsnæringens forbedringer gjennom bruk av moderne 

informasjonsteknologi(BuildingSMART 2009b). 

BuildingSMART er også en del av en internasjonal organisasjon, med deltakere fra flere land. 

”BuildingSMART den nye elektroniske måten å jobbe på”.(BuildingSMART 2009a) 

 ”BuildingSMART er et initiativ for å få bedre kvalitet til lavere pris i 

byggebransjen.”(Wikipedia 2006) 

De som står bak er de store aktørene innenfor bygg- og anleggsbransjen. De står samlet for å 

nå sine mål, som er: 

”Vi ønsker å produsere mye bedre bygninger! Bygninger som samfunnet setter pris på, som 

møter dagens krav, som har mindre innvirkning på miljø og som tar mindre tid og mindre 

penger å bygge og bruke. For å møte alle disse målene, så trenger vi bedre prossesser, bedre 

samarbeid og bedre verktøy. Vi fremmer teknologier og prosesser som lover bedre resultat på 

tvers av linjene.”(BuildingSMART 2009b)  

 

2.2 BIM 

BIM kan deles opp i to momenter: 

1. BygningsInformasjonsModell 

2. BygningsInformasjonsModellering 

 

1. BygningsInformasjonsModell 

Det er en modell som inneholder bygningen som en 3D modell. Den er laget opp av 

vegger, dekker, tak og andre objekter, som til sammen blir en prototype av et helt bygg. I 

programmet har elementene fått den geometrien som de har i virkeligheten, noe som gjør 

det mulig å ta ut informasjon om lengde, tykkelse, høyde, areal og lignende. Modellen kan 

også berikes med utstyr og inventar fra VVS og El-instalasjoner, når det er snakk om 

større bygg. 
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2. BygningsInformasjonsModelering – ”når man snakker om prosessen. 

De to viktigste bokstavene her er I og M for informasjonsmodellering. De tingene man vil 

modellere (i vårt tilfelle bygninger og andre byggverk med arealer, bygningsdeler, 

installasjoner og utstyr) opprettes som  

 objekter (f.eks en dør, IfcDoor),  

 som kan tildeles egenskaper (f.eks brannklasse EI-60)  

 og ha relasjoner (denne branndøren tilhører vegg ABC123 som er med å avgrense 

rom C456) mellom seg”. (Statsbygg 2009) 

Når flere aktører skal berike modellen med sine fagfelt, blir det raskt et behov for 

informasjonsutveksling mellom aktører i byggebransjen. Siden forskjellige aktører bruker 

forskjellige programvarer trengs det et felles format for utveksling av informasjon. For at alle 

skal kunne få den samme informasjonen er det tre hovedelementer som må på plass, også kalt 

BIM-trekanten figur 2-1.  

 

 

BIM = Standard for 

Lagring(IFC) + standard for 

Terminologi(IFD) + standard 

for forretningsprosess(IDM) 

(Mohus 2006) 

 

 

 

 

 
Figur 2-1 BIM-trekant(Mohus 2006) 
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IFC 

“IFC står for Industry Foundation Classes. IFC er en av grunnlagsstandardene blant 

buildingSMART standardene. IFC definerer begrepene og sammenhengen mellom disse i en 

IFC fil. En IFC fil inneholder informasjon fra en Bygnings Informasjons Modell (BIM) som 

kan utnyttes av et annet program.” (wiki.buildingsmart 2008) 

 

IFD 

”Terminologi. International Framework for Dictionaries gjør at de begreper som benyttes 

i BIM-en éntydig blir forstått, og presist beskriver det man ønsker å uttrykke. For dette 

formålet finnes IFD Library, som er bygd opp basert på ISO12006-3-standarden for 

referansebiblioteker.”(BuildingSMART Norge 2009) 

 

IDM 

”IDM står for Information Delivery Manual; retningslinjer og prinsipper for å beskrive krav 

til leveranser av informasjon til og fra bygningsinformasjonsmodeller (BIM). IDM-

standardene er grunnleggende både for programvareutvikling og for bruk av BIM i 

prosjekter, eller som sikringen av kvaliteten på informasjonsutvekslingen.”(BuildingSMART 

2008)  
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3 Tradisjonell byggemåte 

I dette kapitelet sees det nærmere på hvordan en tradisjonell byggeprosses foregår. Alt fra 

prosjektering til bygging og dokumentasjon. Informasjonen i kapitelet er hentet i fra samtaler 

med forskjellige små byggefirmaer. De ser ut til å ha mye av de samme fremgangsmåtene.  

 

3.1 Tegninger og byggesak 

De fleste mindre byggmesterfirmaer har ikke så stor kunnskap om DAK-tegninger. De har 

stort sett noen tegninger på hustyper som de ønsker å bygge. De har fått tegnet opp husene i et 

CAD-verktøy og sitter da i etterkant og endrer på tegningen og tilføyer terrenglinjer. Noen har 

lite kunnskap om CAD-programmer og endrer derfor på tegningen med korrekturlakk og 

kulepenn. Tegningene er på 2D format og det er tegnet strek for strek manuelt. 

Byggemeldingstegningene er i 1:100, arbeidstegninger i 1:50 og detaljer i 1:20. 

 

For å få laget mer estetiske presentasjonstegninger blir byggesakstegningene f.eks. tilført 

planter, mennesker og skyer ved hjelp av enkelt fotoredigeringsutstyr. 

Når en kunde har bestemt seg for en hustype, kommer det ofte endringer som må påføres 

tegningene. Noen vil f.eks. flytte en vegg, endre en dørplassering eller legge til eller ta vekk et 

vindu. Da må alle tegningene oppdateres slik at de stemmer med utgangspunktet. Det er en 

jobb som må gjøres manuelt og som tar tid. 

 

Byggesaken blir laget ved hjelp av skjemaer som finnes på statens byggtekniske etat i PDF-

format. De blir fylt ut på data og skrevet ut. Deretter sendes byggemeldingen inn via post. 

Byggsøk på internett blir også benyttet av noen.  

 

3.2 Prising/tilbud/endringer 

Prising av husene gjør de etter erfaring fra tidligere prosjekter og de oppdatere prisene mer 

nøyaktig etter markedspris og hva det vil koste å bygge selve huset etter som. De lager en 

kalkyle over huset hvor de forskjellige delene kommer fram. Det legges inn mengder og 

priser både på materialer og på arbeid. Tidsforbruk på de aktuelle jobbene legges inn etter 

erfaringstall. De prøver de å lage en så detaljert plan som mulig over oppbyggingen av huset 

slik at de senere kan bruke deler av den til å bestille materialer. Når det da kommer en kunde 
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som ønsker seg et hus kan de gi et ganske nøyaktig estimat på hvor dyrt det blir. I tillegg 

legges det til inn en usikkerhetsmargin siden det ikke er sikkert at alle delene i huset er tatt 

med, eller om mengdene stemmer. Det kan også hende at det blir skade på noe slik at man må 

gjøre ting to ganger. Ut i fra den kalkylen blir det gitt et tilbud til kunden. 

 

Mange kunder ønsker å endre på noe når de skal bygge seg et nytt hus. De ønsker å sette sitt 

eget preg på huset. Derfor blir det ofte noen endringer på det forhåndtegnede utgangspunket 

man har. Kalkylen må da justeres og et nytt tilbud på huset legges fram.  Flere husfirmaer sier 

de ikke regner nøyaktig på tilbudene de gir på ekstrating kunden ønsker. De legger bare på 

såpass mye i prisen slik at de er sikker på at de klarer å holde utgiftene innen for prisen. De 

håper da på at kunden tar i mot tilbudet. Disse små, ekstra jobbene tjener de ofte gode penger 

på. Det kan f.eks. være snakk om å bygge en veranda. Ved jobber som kan være vanskelig å 

tidfeste og kostnadsberegne, som f.eks. rehabilitering, etterfakturerer de arbeidet pr. time de 

faktisk bruker.  Noer bedrifter tilbyr også å bygge nøkkelferdige hus, mens andre bare tar en 

del av huset, f. eks tømrerjobben, mens byggherren selv engasjerer elektriker, rørlegger, maler 

og flislegger. 

 

3.3 Bestilling av materialer 

Materialer bestilles ved at man sitter med tegningen og går gjennom for å se hva man trenger. 

De regner ut mengder og antall manuelt, og bestiller materialer ut i fra det. De prøver å lage 

kalkylen så god at de kan ta ut bestillingslister rett ut i fra den. Bestillinger blir laget på ark og 

bestilles ved e-post, eller over telefon til leverandørene. Noen bestiller materialer direkte på 

leverandørenes webbutikk, og får varene levert kort tid etter der de måtte ønske. 

 

Vindu- og dørskjema tegnes opp manuelt eller ved at fasadetegninger blir sent med 

bestillingen til leverandøren slik at de kan se hva som er planlagt. 

3.4 Bygging 

Når kontrakten mellom husfirmaet og kunden er skrevet, utarbeides det arbeidstegninger i 

1:50 som bygget bygges etter. De har også noen detaljtegninger i 1:20 som viser hvordan 

husfirmaet ønsker at oppbygningen av veggene gjøres og hvordan vinduene skal settes inn. 

Resten blir bygget ut i fra erfaringene til snekkerne. 
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Byggingen utføres på selve byggeplassen ved hjelp av tradisjonelle byggemetoder. Under 

byggingen blir hver enkelt bygningsdel bygget på stedet del for del. De begynner med 

grunnarbeidet og fortsetter med det utvendige på huset, for så å avslutte med de innvendige 

arbeidene.  

3.5 Dokumentasjon 

Når oppdraget er utført gir husfirmaet fra seg en FDV-perm til oppdragsgiveren/kunden, hvor 

de setter inn FDV-dokumentasjon på det de har levert til prosjektet. FDV står for Forvaltning 

Drift og Vedlikehold, og det inneholder hvilke anbefalinger produsenten har angående drift, 

vedlikehold og avfall. Dette tar de ut i fra internettsidene til produsentene. Hver gang de er 

ferdig med et oppdrag, gjøres dette manuelt.  
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4 Hammerhus AS 

I dette kapittelet tas det utgangspunkt i Hammerhus sin tomannsbolig Duo 206 og det blir 

beskrevet hvordan Hammerhus arbeider med forskjellige faser i prosjektet. Dette er viktig 

informasjon å greie ut om for senere å kunne se på hva Hammerhus kan ha nytte av med BIM.   

 

Hammerhus er et husbyggingsfirma som bygger hus på egne eiendommer. De skriver 

kontrakter med kunder enten før eller under byggeprosessen eller de selger huset etter at det er 

oppført. De bygger gjerne tomannsboliger, slik at de kan selge rimelige leiligheter med enkel 

og praktisk planløsning. De mener at det er det folk flest har råd til og de er lette å selge. Duo 

206 er en vertikaldelt tomannsbolig i to etasjer hvor hver leilighet har et BRA på 106 m
2
. 

Huset bygges som plate på mark, og det har en carport og bod på hver side av leilighetene. 

Informasjonen i kapittelet er innhentet ved flere samtaler med daglig leder Bjørn Gunnar 

Haugen(Haugen 2009). 

 

4.1 Byggetegninger 

Tegningene til Hammerhus blir tegnet opp i AutoCad. Der blir plan og snitt av huset tegnet 

strek for strek i 2D.  Fasadetegningene har bare blitt kopiert fra originalprosjektet. Dette gjør 

det vanskelig å få endringer. Endringer på plan og snitt blir gjort med AutoCad, mens 

endringer på fasadetegningene blir gjort med teip, kopimaskin, korrekturlakk og penn. På 
Figur 4-1 er det et slikt eksempel hvor et vindu har blitt tilført en fasade ved hjelp av 

korrekturlakk. Terrenglinjer blir manuelt tegnet inn til slutt.  

             
Figur 4-1 Tegning av fasade endret med et nytt vindu 
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Plantegningene er blitt brukt både som arbeidstegninger og som byggemeldingstegninger. De 

blir bare skrevet ut i forskjellige målestokker. På figur 4-2 ser man en plantegning i 1:100. 

Denne er originalt tegnet som en arbeidstegning på 1:50, men er skrevet ut i 1:100. Dette gjør 

at det er mange målsettinger som er unødvendige å ha med på en byggemeldingstegning. 

Dessuten blir målsettingene små og vanskelige å lese. 

 

 

Figur 4-2 Plantegning Duo 206 

 

  

nedfotografert 
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4.2 Prospekt 

Hammerhus selger ofte husene før de blir satt opp, slik at et godt salgsprospekt med fine 

illustrasjoner er viktig for å overbevise kundene. Figur 4-3 viser hvordan forsidebildet på 

prospektet ser ut. 

 

Figur 4-3 Prospektbilde 

Dette er en fasadetegning som har blitt tatt opp i fotoshop, og det har blitt lagt til effekter. 

Dette er blitt gjort av et eksternt firma som driver med grafikk. De har ikke 3D-bilder av 

husene sine. Av og til bruker de bilder av lignende hus de har bygget som prospektbilder, og 

de viser dette til kundene sine..  

4.3 Mengdeberegninger 

Alle mengdeberegningene regner de ut ved hjelp av arealfunksjonen i AutoCad. 

Mengdeberegninger av veggareal, dekker og tak blir regnet ut manuelt. Det er en krevende 

jobb, og det er ikke alltid det blir riktig. Ved et tilfelle ble det regnet feil på veggareal når det 

skulle innhentes priser på sparkling og maling av gipsplater. Da var det maleren som stilte 

spørsmål ved arealutregningen. I ettertid ble det foretatt en kontrollregning på bygget som 

viste at arealet var større en det de hadde beregnet i første omgang. Det blir mange 

regnestykker for å få frem arealene, slik at det lett kan forekomme feil. 
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Romskjema lages og inneholder overflatebehandling i de forskjellige rom. De inneholder ikke 

beregninger av areal eller mengdeberegninger. Figur 4-4 viser hvordan romskjemaet ser ut i 

dag. 

 

Figur 4-4 Romskjema for standard bolig hammerhus AS 

 

Vindus- og dørskjema blir ikke laget. Det blir det regnet ut hvor mange vinduer og dører det 

trengs av hvert slag, og utregningen blir samlet i et bestillingsark, se figur 4-5. 

Bestillingsarket blir sendt til produsentene med fasadetegninger som vedlegg, slik at de kan se 

hvordan det er tenkt at vinduene eller dørene skal se ut. 
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Deretter sender produsentene et pristilbud som også inneholder bilder av vinduene og dørene 

slik at Hammerhus kan kontrollere at de er slik de hadde tenkt seg. 

 

4.4 Kostnadsberegning 

De lager kalkyler ved hjelp av Excel. De deler inn kalkylene etter punktene tomt og mur, hus 

utvendig over mur, hus innvendig og generelle kostnader. Under de punktene blir det laget 

underpunkter som viser hvilke poster som skal til for å lage de ulike delene av prosjektet. 

Mange av punktene blir avklart ved hjelp av prisforespørsler til faste samarbeidspartnere, som 

rørlegger, elektriker, maler og flislegger. De legger også inn en liten sikkerhetsmargin på de 

prisene de får, på grunn av uforutsette ekstrakostnader. Sikkerhetsmarginene er ikke store, 

men hvis en av marginene trengs, er håpet at ikke alle trengs samtidig. 

 

 Mur og tømrerarbeidene blir gjort av Hammerhus sine egne arbeidere. På dette blir kostnaden 

regnet ut etter en akkordliste som blir laget på forhånd, slik at det er klart hvor mange timer 

det er beregnet på jobben, og hvor mye materialer som trengs. Det er vanskelig å holde seg 

oppdatert på prisene på materialene, slik at det blir lagt inn en sikkerhetsmargin for hver post 

som skal ta høyde for prisendringer, overforbruk av timer og lignende. Ikke alle postene i 

kalkylen er like lett å bestemme på forhånd, slik som grave- og sprengekostnader. Det blir da 

satt en cirka sum ut i fra tidligere erfaringer.  

 

Figur 4-5 bestillingsark vinduer og verandadører 

Vi ønsker tilbud på følgende: 

 

     ANT. ENH VARETEKST SPESIFIKASJON 

          

4 stk Vindu 6x12M glideh.   55 mm sprosser - 2 ruter 

8 stk Vindu 11x12M glideh.  55 mm sprosser - 4 ruter 

4 stk Vindu 11x16M fast    55 mm sprosser - 6 ruter 

1 stk Balkongdør 9x21MV 55 mm sprosser - 6 ruter 

1 stk Balkongdør 9x21MH 55 mm sprosser - 6 ruter 
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Figur 4-6 viser en eksempelkalkyle på oppsettet de bruker. Det er den samme kalkylen de 

bruker for å legge inn kostnadene de faktisk har brukt i prosjektet. Dette for å se om de har 

klart å holde seg til budsjettet og for å se om de har fått en økonomisk gevinst ut av prosjektet.  

 

 

Prosjektbudsjett   

 
Dato: 

 
Byggeprosjekt: 

  
  Oppstart: 

 Type bygg: Duo 206 

 
Justert budsjett Ferdigstilles: 

 
Spesifiserte byggekostnader: 

BUDSJETT 

just  HITTIL RESULTAT 

Tomt 

  

1 000 000 

  Tilkobl. avg. vann / avløp / strøm 

 

70 000 

  Gebyrer og avg. (tingl., dok.avg., byggegeb.) 30 000 

  Graveentreprise / innleid maskiner 

 

150 000 

  Kult og fyllmasser 

  

40 000 

  Varer grunnmur / plate på mark (inkl. betong) 70 000 

  Murarbeider 

  

50 000 

  Rørleggervarer utv. 

  

20 000 

  Elektriker varer utv. 

 

10 000 

  SUM tom og mur     1 440 000 

  Byggevareleveranse utvendig (hus over mur) 350 000 

  Vinduer og dører utv. 

 

70 000 

  Blikkenslager 

  

10 000 

  Tømrer utvendig  

  

300 000 

  SUM hus utvendig over mur   730 000 

  Byggevareleveranse innvendig 

  

250 000 

 

 

Kjøkken, garderobe. 

 

80 000 

 

 

Trapp   50 000 

  

  

Varer ventilasjon / støvsuger / blikk 

  

40 000 

 

 

Snekkerarbeider 

 

200 000 

  

 

Rørlegger 

 

200 000 

  

 

Elektriker 

  

200 000 

  
Maler 

flislegger 

  

50 000 

150 000 

 

 

SUM hus innvendig   1 210 000 

  Drift av firma 

 

450 000 

  

 

Rigg og drift 

  

15 000 

  Honorarer, arkitekt og konsulent 

  

10 000 

 

 

Annonse megler 

  

10 000 

  Byggelånsrenter 

 

80 000 

  

 

Forsikring 

  

10 000 

  SUM generelle omkostninger   
 

575 000 

 

 

   

      

SUM tilført byggeplass   3 955 000 

  

 

 
Figur 4-6 hammerhus sin kalkyle  av duo 206 
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5 BIM av Duo 206 

I dette kapittelet er det tegnet opp tomannsboligen Duo 206 i BIM. I BIM bygges hele 

modellen opp av ”intelligente” objekter som vegger, dekker, tak og andre objekter. Modellen 

tegnes i 3D, og planer, fasader, snitt og 3D-visualiseringer tas direkte ut av modellen. 

Mengdelister med rombehandlingsskjemaer, dør- og vinduslister og andre 

mengdeberegninger kommer direkte ut av modellen. Det blir vist noe av det som er mulig å 

hente direkte ut av modellen, uten alt for mye ekstraarbeid.  

5.1 Tegninger 

Siden tegningene blir laget på bakgrunn av en BIM-modell, er det enkelt å utføre endringer på 

tegninger. Når man gjør en endring på modellen vil alle tegningene oppdateres med det 

samme. Dette gjør at brukeren av programmet kan utføre endringer i en tegning for så å se at 

oppdateringene automatisk blir gjort på andre steder med en gang. På figur 5-1 ser man en 

endring på et vindu som blir gjort i plantegningen, og man kan se at endringen på 

fasadetegningen blir gjort med det samme. Slik kan man arbeide med flere forskjellige 

tegninger. Tittelfelt blir laget en gang og målestokk, dato, tegningsnummer og navn blir lagt 

til automatisk.  

 

Figur 5-1 tegning med to ark samtidig 
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Objektene kan slås av og på, noe som gjør at man kan velge hva som skal vises på de 

forskjellige tegningene. Dermed vil det være den samme modellen som ligger til grunn for 

alle tegningene, men man kan se de forskjellige tingene fra ulike vinkler osv. Endres den ene 

tegningen, så følger endringene på de andre med.  

 

Det kan f.eks. være målsetting som bare skal vise hovedmål på byggesakstegningene, mens 

alle mål skal vises på arbeidstegningen. Andre ting som kan vises på noen tegninger og ikke 

på alle, er møbler og annet inventar som kun er til visualisering. Møbler og inventar skal ikke 

settes inn eller monteres i huset når det bygges.  

 

Detaljer tas også ut i fra samme modellen. Figur 5-2, 5-3, 5-4 viser tre ulike tegninger som 

kommer ut fra den samme plantegningen. Figur 5-2 

viser byggemeldingstegninger med møbler og fine 

farger, figur 5-3 viser arbeidstegning med 

målsettinger og det som skal bygges, og er beregnet 

for snekkeren. Figur 5-4 viser en detalj fra 

overgangen mellom lyd/brannveggen og yttervegg. 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 5-2 byggemeldingstegning 

Figur 5-3 arbeidstegning 
Figur 5-4 detalj lyd/brannvegg og yttervegg 
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Planer 

Planene blir laget og det blir satt på målsettinger. Dette kan gjøres automatisk, ut i fra BIM-

modellen. Man kan velge hvilke mål man vil ha, om det er åpninger, struktur, hovedmål eller 

totalmål man vil sette på. Det er også mulig å gjøre dette manuelt slik at man kan ha bedre 

kontroll over hvilke mål man setter på. Figur 5-5 viser en plantegning av tomannsboligen. 

 

Figur 5-5 Plantegning av Duo 206 

  

nedfotografert 
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Snitt 

Snitt blir tatt rett ut av modellen. Det mangler kun å sette på målsetting, og kanskje gjøre noen 

endringer på takkonstruksjonen, som å tegne inn stolper på takstolene. På figur 5-6 vises et 

slikt snitt som har blitt laget automatisk på bakgrunn av modellen. 

 

Figur 5-6 Snitt av Duo 206 

  

nedfotografert 
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Fasader 

Også fasader tas rett ut i fra modellen. Man kan velge om det skal være en svart/hvit tegning 

eller en tegning med farger. Det er bare å endre på innstillingene. Dersom veggene og taket er 

tegnet inn med riktig materiale, kommer de automatisk opp med riktig type panel og tak. 

Figur 5-7 viser en fasadetegning. 

 

 

Figur 5-7 Fasadetegning av Duo 206 

Fasadetegninger kan også 

lages med farge slik at de kan 

vises slik at de blir omtrent 

som i virkeligheten. Figur 5-8 

viser en fasadetegning med 

farger. 

 

  

Figur 5-8 fasadetegning med farger 

nedfotografert 
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Endringer på tegninger 

Når det er endringer i prosjektet vil det være lett å utføre det ved hjelp av BIM-modellen. Når 

alle tegningene er laget, er det bare å endre på modellen og alle andre tegninger og skjemaer 

vil endre seg automatisk. Slik at å sette inn et ekstra vindu, eller flytte en vegg tar bare noen 

minutter og da er man ferdig med alle tegningene med en gang. Her kan man spare mye tid i 

forhold til manuelle 2D tegninger, hvor alle tegningene må endres manuelt. 

 

3D visualisering 

Perspektivtegninger blir også laget automatisk. Med materialbiblioteket som ligger inne i 

programmet kan det lages de fleste typer vegger, tak og dekker slik at huset får det utseende 

det skal ha. Det er også muligheter for å lage sine egne materialer, ved hjelp av egne foto man 

kan legge inn i programmet. Figur 5-9 viser en 3D-visualisering av modellen. Den er tatt rett 

ut av modellen, og er fin til å vise til aktører i prosjektet slik at de kan se hvordan man vil at 

huset skal bli seende ut. Det er også mulig og bare vise vegger uten tak, og andre 

kombinasjoner ut i fra hva man ønsker å vise fram.  

 

 

Figur 5-9 3D visualisering utvendig 
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Videre kan man jobbe mer med modellen for å lage et bilde som kan brukes til salg av 

boligen. Da legges det inn planter, bilder, personer og et bakgrunnsbilde for å få på skyer og 

himmel. Figur 5-10 viser et slikt bilde. Dette gir et svært realistisk bilde av hvordan huset vil 

se ut når det er ferdig. Sol og skygger er mulig å justere på, i forhold til om man ønsker et 

bilde i fra dagen, eller om det er ønskelig med et bilde i fra kvelden. Ved et kveldsbilde er det 

f.eks. viktigere at det blir satt inn lamper på huset slik at det blir mest mulig likt virkeligheten.  

 

Ser man nøye etter på dette bilde, kan man se at trærne gjenspeiler seg i vinduene på huset. 

 

Figur 5-10 3D fotorendrering av Duo 206 
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Det er også mulig å gå rundt inne i modellen for å vise hvordan ting ser ut, og bilder kan også 

lages innvendig i modellen. Figur 5-11 viser et bilde som er tatt inne i stuen. Der ser man 

kjøkkenet innerst til høyre, og inngangen med bad midt på. Her ser man at lamper utgjør en 

viktig del av bilde. De lager skygger til møblene, og dette skaper liv i tegningen. 

 

 

Figur 5-11 Bilde tatt inne i huset 
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Veggelementer og kapplisteverktøy 

Vil en gå enda lengre med modellen kan man tegne inn bindingsverk, og dele opp huset i 

veggelementer. Dette er et tema det ikke blir gått dypt inn i. Det vil bare bli vist noen få 

eksempler på de leverandøren har laget. Figur 5-12 viser en slik oppdeling av veggen. 

  

Figur 5-12 ArchiCads mulighet for kapplister og elementoppdeling(Grafisoft 2009)  
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5.2 Mengdeberegning ut i fra BIM-modellen 

Ved at huset har blitt tegnet opp som en BIM-modell gjør det at man også kan ta 

mengdeberegningsinformasjon rett ut i fra modellen ved hjelp av ferdiglagede skjemaer som 

ligger der, eller man kan lage egne skjemaer. De fleste skjemaene som er ferdiglaget 

inneholder ganske mye informasjon om objektene. Noen ganger kanskje litt for mye 

informasjon i forhold til hva de mindre byggefirmaer trenger, slik at det er blitt endret på noen 

av skjemaene slik at de ikke viser informasjon som ikke er relevant for brukeren. All 

informasjonen i skjemaene ligger i objektene i modellen, og de kommer automatisk inn i 

skjemaet. Programmet summerer slik at like objekter bare kommer en gang, og det viser hvor 

mange objekter det er av den samme typen. Det gjør at det tar minimalt med tid å lage 

skjemaene når modellen er ferdig. Det eneste som tar noe tid, er å lage en tegning av dem og 

sette skjemaet inn på tegningen. Siden vil alt oppdatere seg selv. Dette gir en stor 

tidsbesparelse i forhold til å sitte å summere og tegne lister manuelt.  

 

Et viktig skjema er rombehandlingsskjemaet. På detteskjemaet vises det hva slags 

overflatebehandling alle delene til rommet skal ha. Arealer på gulv og vegger kommer også i 

de forskjellige rom. Det er også mulighet til å legge til omkrets, areal med åpninger i vegg og 

ellers den informasjonen om rommene man ønsker å legge til. Figur 5-13 viser et 

rombehandlingsskjema som er tatt ut av modellen. Det er blitt endret litt på oppsettet slik at 

det er bare de viktigste opplysningene som kommer frem. Det kan også endres slik at 

brukeren får den informasjonen de har bruk for. 
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Figur 5-13 romskjema 

Arealer på gulvbehandling og veggbehandling kommer også ut i fra romskjemaet. Dersom 

man lurer på hvor mye parkett som trengs i 1. etasje er der bare å se på skjemaet og summere 

de postene som har eikeparkett som gulv. 

 

Å kunne få et vindusskjema ut i fra BIM-modellen er et viktig verktøy med BIM. Ved å ha 

dette skjemaet tilgjengelig, kan vinduer bestilles ved bare å sende dette skjemaet til 

produsenten. All informasjon om vinduene og antall vinduer står der. Som man kan se på 

figur 5-14, er det en hel del informasjon som kan knyttes til vinduene. Som f. eks lydkrav og 

brannkrav. All informasjonen som blir knyttet til vinduene i modellen vises i skjemaet. Det er 

også muligheter for å skrive inn tilleggsinformasjon i skjemaet. Da vil modellen bli oppdatert 

med den samme informasjonen. På skjemaet vises også et bilde av vinduet slik at 

åpningsretning og sprosser vises. 
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Figur 5-14 vindusskjema 

 

Man kan også legge til egne linjer med informasjon som er tilpasset for den enkelte bedrift 

hvis det er spesiell informasjon firmaet vil få fram. For eksempel kan det være firmaer som 

driver med større prosjekter og derfor har et eget lager der vinduene skal plasseres. Hvor 

vinduene har sin plassering på lageret kan man legge til som informasjon på skjemaet. Denne 

informasjonen kommer da automatisk inn på modellen. Dette kan være lettvint når man skal 

ha vinduene senere og montere dem på bygget. 
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På samme måte som vindusskjema kan man ta dørskjema ut i fra modellen.  Det viser mye av 

det samme som vindusskjema, men her kommer også slagretning inn. Det vises også hvilken 

type terskel det skal være. Som man kan se på figur 5-15 har disse dørene anslagsterskel. Her 

vises alle dørene som er med i byggeprosjektet. 

 

 

Figur 5-15 Dørskjema 
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Mengdelister av vegger, dekker og tak ligger ferdig laget. Når materialer skal bestilles må det 

beregnes hvor mye av de forskjellige tingene som skal bestilles. Ved å ta ut en mengdeliste i 

fra programmet får man vite hvor mange kvadratmeter det er med de forskjellige delene i 

bygget. Det er også mulig å legge inn en ekstra linje for volum, til for eksempel for å bestille 

betong til betongdekker. På figur 5-16 ser man et slikt mengdeskjema som viser arealer av 

tak(roof), vegger(wall) og dekker(slab).  

 

 Figur 5-16 Mengdeliste 

På dette skjemaet kan man se at veggene er delt inn og summert etter hva slags vegg det er. 

Siden hver type vegg blir summert, kan det regnes ut hvor mye som må bestilles av materialer 

for å få lagd yttervegger og innervegger. På samme måte blir dekker og tak sortert.  
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Kjøkkenskjema er igjen et skjema som kan fås ut av modellen. I skjemaet vises størrelse og 

utforming på de forskjellige delene på kjøkkenet. Det gjør det lett å bestille de ulike delene. I 

skjemaet finnes faktisk den informasjonen som det trengs for kjøkkenet. Fra skjemaet kan 

man f.eks. lese at benkeplaten skal være av heltre eik, og at overflatene skal være hvite. I 

tillegg kan man også legge inn priser på objektene og få skjemaet til å summere hvor mye det 

blir i kostnader på kjøkkenet. Hvitevarer kommer også inn på denne listen. Figur 5-17 viser et 

kjøkkenskjema. 

 

 

Figur 5-17 kjøkkenskjema 
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På samme måte kan liste for sanitærutstyr tas ut av modellen. Det gir brukeren en fin oversikt 

over hva som er av sanitærutstyr. Figur 5-18 viser en del av den listen. 

 

Figur 5-18 Utstyrsliste for sanitær 

 

Som man nå har sett i disse eksemplene, er det bare ferdiglagde standardlister det er endret på, 

ved å fjerne noen punkter. Det har gjort at de blir mer leselige, og ikke inneholder så mye 

informasjon man ikke trenger. På samme måte kan man lage egne lister med den 

informasjonen man trenger, og man kan kombinere forskjellige objekter for å få den listen 

man vil ha. Dersom man har et større prosjekt kan man ta ut de samme listene, men f.eks da 

lage en liste for hver etasje.  
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5.3 Kostnadsberegningen ved tidlig fase 

Det er blitt foretatt en kostnadsberegning av tomannsboligen ved hjelp av ISY Calcus. Det er 

et program for tidligfasevurdering av kostnader til et bygg. ”Erfaringer viser at det er 8 

geometriske tall som påvirker sluttkostnaden til et prosjekt.  

De er: 

BYA  - bebygd areal (fotavtrykk)  

BTA  - bruttoareal  

BTK  - bruttoareal kjeller  

BTV  - bruttovolum  

YUM - yttervegg under mark  

YOM - yttervegg over mark  

INV  - innervegger  

UMA  - utvendig mark” 

(Norconsult Informasjonssystemer 2009) 

 

Når man tar disse dataene ut av BIM-modellen, kan man lage et kostnadsoverslag over hvor 

mye prosjektet vil koste til slutt. 

 

Eksempelhuset Duo 206 har følgende data: 

BYA  - 159 m
2
 

BTA  - 271 m
2
 

BTK  - 0 m
2
 

BTV  - 700 m
2
 

YUM - 0 m
2
 

YOM - 255 m
2
 

INV  - 186 m
2
 

UMA  - 1200 m
2
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Disse verdiene legges inn i kalkulasjonsprogrammet. Ved å legge inn disse variablene 

kommer huset på en totalkostnad på 5 887 245. Figur 5-19 viser hvordan oppsettet er. 

 

Figur 5-19 kalkyle av duo 206 med de 8 variabelene 

Deretter blir det gått gjennom alle postene og kontrollert at mengder og materialer stemmer, 

slik at de passer til Duo 206. Blant annet riktig antall og riktig utførelse på dører, vegger, tak, 

dekker og overflatebehandlinger, blir sjekket. Ved å gå gjennom alle postene, og korrigere 

dem, ble det summert med et annet tall. Noen poster ble også fjernet, som telefon, alarmer og 

andre ting som vanligvis ikke byggefirmaer leverer. Summen ble da 4 852 870. Det er ca 1 

million lavere en det første anslaget. Det gir en kostnad på 2 426 435 pr. leilighet. Figur 5-20 

viser den endelige totalkotnaden. 

 

Figur 5-20 kalkyle av duo 206  
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5.4 Bruk avIFC 

Siden huset nå har blitt tegnet ved hjelp av BIM, kan andre også benytte seg av modellen. 

Den kan sendes til de forskjellige aktørene som er med i prosjektet, slik at de kan se hvordan 

huset er tenkt. Det finnes flere gratis IFC Viewere som kan lastes ned fra internett. Via IFC 

Viewer kan man se på modellen av huset og dermed kan man se geometrien på det. Man kan 

også måle avstander, arealer og vinkler med programmet. Overflatebehandling og oppbygning 

av vegger vises. Dersom man har tilgang på et BIM-verktøy, kan også modellen lastes inn 

der. Da kan de tegne inn sine deler inn i modellen i stede for å begynne å tegne alt på nytt. 

Det er ikke vanlig at rørleggere og elektrikere tegner inn hvor rør og andre objekter skal være 

i 3D. De pleier, på småhus, bare å tegne plasseringer av utstyr på arbeidstegningen de får. 

Med IFC kan de imidlertid tegne det rett inn i tegningen på dataen for så å skrive det ut. Figur 

5-21 viser hvordan 1.etasje av modellen vises i en IFC Viewer.  

 

 

Figur 5-21 plantegning i IFC Viewer 

Modellen kan også vises i 3D, og man kan også gå rundt i modellen for å se det man ønsker. 

Det er et godt hjelpemiddel for å se hvordan huset er tenkt. Visualiseringen blir ikke like bra 

som i det originale programmet som ble brukt. Det vil blant annet bli vist ensfagede vegger og 

objekter. Dette er fordi materialbiblioteket ligger i BIM-verktøyet.  

 

Alle objektene som er i modellen, finner man i IFC-Vieweren. Informasjon som materialer, 

lyd- og brannkrav og annen informasjon man har lagt inn, kommer frem i informasjonsfeltet 
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til programmet. Dersom man ser på oppbygningen til en vegg som er tegnet i modellen, ser 

man at den samme informasjonen kommer fram i Vieweren. Figur 5-22 viser hvordan deler 

av informasjonen til en vegg kommer frem. Først vises GlobalId. Det er en id som følger den 

bestemte veggen og som er helt unik for den. Videre ser man målene til veggen, både lengde, 

bredde, høyde, arealer og volum. Man kan også se navn på veggen og hvordan veggen er 

bygget opp i forskjellige sjikt. 

 

Figur 5-22 objektinnformasjon til en vegg i IFC Viwer  
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6 Diskusjon 

6.1 Tegninger 

Å lage tegninger av bygg har tidligere vært en jobb for tekniske tegnere eller ingeniører. Dette 

er nå i ferd med å endre seg. I utdanningen til tømrere kommer det mer og mer tegning inn i 

timeplanen, og da tegning ved hjelp av BIM. Det gjør at flere fremtidige snekkere vil 

beherske BIM, og det er noe næringen må benytte seg av. Denne kunnskapen og verktøyet 

kan de bruke til å effektivisere hverdagen sin. Dessuten vil mindre byggefirmaer være rustet 

til å motta en BIM-modell og selv ta ut de tegningene de trenger. 

 

De gamle tegningene ble laget ut i fra et minimum av hva som trengtes blant annet på grunn 

laber interesse for DAK-tegning og at det tar mye tid. Når man ser på de gamle 

plantegningene var de laget på A3-ark i målestokk 1:50. Når det skulle lages 

byggesakstegninger ble disse tegningene skalert ned til målestokk 1:100. Dermed ble alle 

mållinjene mindre og vanskeligere å se. Siden det ikke er nødvendig at byggesakstegninger 

inneholder all målsettingen og at den helst skal inneholde eksempelinnredning, har den gamle 

måten å lage en byggesakstegning kanskje ikke vært optimal. Selv om det har vært en 

mulighet for firmaet å lage bedre tegninger, så er det et spørsmål om man skal bruke såpass 

mye ressurser på det i form av tid, og dermed penger.  Tegningene inneholdt nok informasjon 

til å få byggemeldt og bygget huset, og det er det de fleste byggmestere trenger. De er ikke 

opptatt av å ha mange fine tegninger, men å ha nok tegninger slik at de klarer å utføre jobben 

med å bygge huset.  

 

Dersom man ser på den nye metoden med å benytte BIM, er de ikke nødvendig å lage så 

mange tegninger manuelt lenger. Før ble det lagd tegninger av både planer, snitt og fasader, 

men nå som huset blir tegnet med BIM, tegner man modellen en gang, og tar ut det man 

trenger av informasjon rett ut fra modellen. Det er det som er det nye med dette. Dessuten, 

siden tegningene tas ut av modellen, gjør det at endringer som blir gjort i modellen, 

automatisk oppdaterer seg på tegningene. Man tegner ikke så mye lenger, men man 

modellerer.  
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Det er nettopp her det kanskje kan være store besparelser av tid og dermed penger å hente. 

F.eks om det er en kunde som vil ha noe endret på standardplanen, er det nå bare gjøre noen 

enkle trykk med forflytninger av objekter osv. Kunden kan være med å se på når endringene 

gjøres i modellen og det blir da enkelt for kunden å kunne visualisere hvordan modellen blir. 

Når man er enige om hvordan huset skal se ut, kan tegningene skrives ut, og da vil endringene 

som ble gjort, være på plass på utskriften.  Kanskje kan firmaet spare tid og penger på dette. 

Dessuten vil kunden vil sannsynligvis få et godt bilde på hvordan endringen vil se ut i 

virkeligheten. Med dette kan man spørre seg om kunden får et bedre bestemmelsesgrunnlag 

for hvordan huset hans vil se ut. 

 

Når modellen er ferdig modellert, kan man skrive ut det man trenger av tegninger og 

visualiseringer direkte. Det er noe av dette som er så revolusjonerende med BIM i forhold til 

DAK- og 2D-tegninger. Når modellen er ferdig modellert, kan det tas ut perspektivtegninger 

fra alle kanter, og man kan vise forskjellige små detaljer for hvordan husert skal bli til f.eks. 

snekkerne som skal bygge huset. Det kan gjøre at snekkerne får et bedre innsyn i hvordan ting 

er tenkt. Man kan f.eks. sette seg ned sammen med snekkerne foran dataskjermen og man kan 

”gå” rundt inni modellen for å se på de forskjellige løsningene. Kanskje kan dette minsker 

misforståelser mellom både kunde, den som tegner/modellerer huset og snekkerne. Siden 

BIM ligger i lærerplanen til den videregående linjen for tømrerfaget, kan snekkerne også gå 

inn på dataen å se på modellen på egen hånd. Dette kan også gjøre at snekkerne kan føle seg 

mer inkludert i selve planleggingen av bygget, og ikke i bare snekringen. 

 

Det å ha modellen i 3D-format er kun et supplement til de tradisjonelle tegningene. Man må 

fortsatt operere med de enkle plantegningene og detaljtegningene som ikke er i 3D-format for 

å kunne få en oversiktelig informasjon til å kunne bygge huset. 3D-formatet blir en slags 

ekstra service hvor visualisering av det ferdige resultatet av huset kan beskues på forhånd. For 

kundene som kanskje ikke er trenet til å kunne forestille seg hvordan ting blir ved bare å se på 

de tradisjonelle tegningene, er denne muligheten ekstra viktig.  

 

Gode salgstegninger er viktig for å kunne vise kunden hvordan huset blir seende ut, slik at de 

kan bli overbevist til å kjøpe det. Dette er viktig siden det ikke alltid er et lignende hus i 

nærheten som kundene kan se på. Fra BIM-modellen kan det tas ut gode fotolignenede bilder 
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av huset. Se figur 5-10 og 5-11. For husfirmaene er det ofte viktig å få solgt husene i forkant 

av byggestart fordi det kan være en forutsetning til å kunne få byggelån i banken til 

prosjektet. Fine bilder fra både utsiden og innsiden av huset kan da være et viktig element 

som er med på å gjøre at kunden blir overbevist til å kjøpe huset.  

 

6.2 Informasjonstilgang i fra modellen 

Ved å få mengdelister ut av modellen, spares det mye tid som ellers ville ha blitt brukt til å 

sitte og telle antall f. eks vinduer og dører, og til å lage bestillingslister. Nå kan det bare tas 

f.eks en vindusliste ut i fra modellen for så å sende den rett til leverandøren av vinduer. Dette 

er mulig siden all informasjonen om vinduene ligger i objektet og kommer automatisk inn i 

listene. Listene kan også endres, og da vil endringen også skje i objektene. Det er en link 

mellom disse. Like vinduer blir summert og satt sammen slik at det ikke blir noen 

gjentagelser av like vinduer. Dette er tidsbesparende fordi det går av seg selv, og det blir en 

kvalitetssikring på at riktig antall og størrelse bestilles. Det er da en forutsetning at modellen 

stemmer og at det ikke er flere objekter der som ligger over hverandre og da vil komme to 

ganger i listene.  

 

Mengder av objekter som vegger, dekker og tak blir summert og like typer vegger blir 

summert slik at man får summert antall m
2
 med de forskjellige typene vegger, dekker og tak. 

Det gjør at det lett kan bestilles materialer siden man vet hvor mye mengder man trenger. 

Objektene kan også vises med volum hvis det er aktuelt, f. eks ved bestilling av betong til 

dekker eller betongvegger. Listene viser også hvordan oppbyggingen av objektene er. Dette 

kan brukes til å bestille materialene for å få lagd veggen. 

 

Overflatelister som viser hvor mye overflater det er av de forskjellige materialene kan det 

lages en liste over. Ting som blir aktuelt i den forbindelse er; areal av fliser, maling og parkett 

eller laminat. Når man ser på arealet med maling, kan man se på listen som er dannet på 

bakgrunn av modellen at arealet er 440 m
2
. Fra Hammerhus sine egne tall var det 444 m

2
. 

Disse tallene er ikke langt fra hverandre. Det er 4 m
2
 som skiller det som er regnet ut manuelt, 

og det som er regnet ut automatisk ut fra modellen. Ut i fra det kan man vel si at modellen 

regner ganske riktig, og det stemmer det vi får ut.  
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Samtidig kan det være greit, når man tar ut en mengdeliste som kommer rett ut fra en modell 

å se over listen og se at tallene ser logiske ut. Dette kan være en fare når alt blir automatisk, at 

man ikke ser over eller ettersjekker at informasjonen på listene stemmer. Samtidig når man 

regner ut mengder på den gamle måten, kan det lett skje såkalte menneskelige feil.  

Sannsynligvis vil BIM-metoden gi mest riktig oversikt over hva man trenger, i hvert fall hvis 

man bruker dette verktøyet på riktig måte og at man til en viss grad ettersjekker det man har 

modellert og det som står i listene. 

 

Det kan lages lister av hva som helst og man kan dele listene opp etter etasjer og dele objekter 

inn etter rom, dersom man ønsker det. Det er bare å lage den listen man vil ut fra de behovene 

som hvert enkelt firma har.  

 

6.3 Kalkyler 

Sammenligner man kalkylen Hammerhus har laget med den vi får ut av 

beregningsprogrammet, har Hammerhus en kostnad på 3 955 000 og beregningsprogrammet 

har 4 852 870. Det gir en differanse på 897 870. Dersom man ser nærmere på tallene kan man 

se at selve byggekostnaden stort sett stemmer. Det er ”reserver og marginer” og kostnader til 

arkitekter og andre konsulenter som utgjør det meste av forskjellen. Det er kostnader som kan 

være riktige når det er snakk om et nytt bygg som aldri har blitt bygget før, men i Hammerhus 

sitt tilfelle, hvor det er et hus som blir bygget flere av i løpet av et år, vil slike kostnader ikke 

bli like høye i praksis. Dersom man er klar over dette og husker å ettersjekke kalkylen fra 

beregningsprogrammet, kan man passe på å utelukke slike poster. Man kan legge til og endre 

poster etter det som passer prosjektet.  

 

kalkyleprogrammene er lett å bruke, og ved endringer på arealer, eller materialtyper vil 

kalkylen endre seg slik at riktig pris blir benyttet. Det kan være endringer på fasadetype eller 

gulvbehandling.  

De ligger på egne poster som lett endres, og ny pris kommer riktig ut.  
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Programmet summerer prosjektet i postene som figur 5-19 viste. Det er mulig å ta ut andre 

kalkyler som spesifiserer mer hva de forskjellige postene inneholder. Både med kostnader til 

arbeid, materialer og til div. drift. 

Programmet som ble brukt er et tidligfase vurderingsprogram for kostnader i prosjektet. Det 

er kanskje et program som passer bedre til større bygg som bygges en gang, og ikke til små 

byggefirmaer som bygger de samme hustypene flere ganger. Til slike mindre firmaer er det 

kanskje mer behov for å få et program som kan hjelpe dem med å lage bestillingslister ut i fra 

programmet, som de kan sende rett til leverandøren rett i fra programmet. 

 

Kalkylene kan allikevel være nyttig å sette opp med beregningsprogrammet i BIM, enn å 

gjøre dette for hånd. Også når det bygges flere like hus kan beregningsprogrammet være mer 

effektivt til å kostnadsberegne prosjektet, tror jeg. Dette fordi det kan være endringer på 

tomtestørrelsen og grunnen bygget skal bygges på og det skjer stadig vekk at kunder vil endre 

på noe i huset.   

 

6.4 Generelt om BIM. 

BIM vil være til stor hjelp når det er få enheter som skal bygges, og der det er tilpassninger på 

hvert enkelt bygg. I firmaer som bygger det samme huset hele tiden vil det være mindre hjelp 

å hente, siden man allerede har tegninger og lister fra før. Tegningene og listene er sannsynlig 

blitt optimalisert gjennom flere prosjekter, til å bli så riktig som mulig. Men det vil her være 

behov for å endre ting ettersom nye kunder ønsker seg mer og mer egentilpasset hus. Da vil 

BIM kunne gjøre jobben lettere ved endringer.  

 

Ved nye prosjekter vil det være til stor hjelp å benytte seg av BIM. Der hvor alt skal gjøres for 

første gang blir det enklere å tegne og prosjektere ved bruk av BIM. Både tegninger og lister 

kan tas ut av modellen, slik at man har det grunnlaget man trenger for å bestille materialer og 

tilbud fra andre aktører. 

 

Ved hjelp av BuildingSMART og de nye standardene for informasjonsutveksling vil det være 

muligheter for mindre byggefirmaer og byggmestere å kunne dele sine modeller med andre 

aktører. De kan da få utdelt modellen slik at de kan se på den, eller importere den inn i sitt 
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program og tegne inn sine fag. Dette kan gjøres via å leie plass på en modellserver, eller at 

filer sendes per e-post. 

6.5 Tilbakemeldinger fra Hammerhus. 

Alle resultatene ble presentert for Hammerhus og her refereres deres kommentarer til 

resultatene. 

 

De er imponert over hvor lett det er å endre på modellen, og at alle tegningene vil endre seg 

automatisk med en gang. De mener det vil være tidsbesparende og en kvalitetssikring om at 

alle tegningene blir riktige. De fortalte at de hadde ved et tilfelle fjernet et vindu på 

plantegningen, og glemt å fjerne det på fasadetegningen. Dette er et problem man slipper med 

BIM-teknologien.  

 

Tegningene blir også fine og ryddige å se på, uten at det er arbeidet mye med dem. Dette er et 

punkt de også mener er viktig. De tror det vil være lett å få frem de tegningene man ønsker, 

uten å måtte bruke mye tid på dette. De ønsker å bruke minst mulig tid inne på kontoret og 

mest mulig tid ute på byggeplassen siden det er slik kostnadsoverskuddet i bedriften blir størst 

mulig. 

 

Hammerhus har aldri hatt 3D-visualiseringer av boligene sine. De har bare hatt 2D-tegninger 

som de har pyntet på ved hjelp av fotoshop. Videre synes de det er fint å kunne vise frem 

boligene sine i 3D til sine kunder, og tror at det vil være lettere å få solgt boligene når det har 

fine tegninger som nesten ser virkelige ut.  Ved å kunne gå rundt inne i modellen kan dessuten 

kundene se hvordan huset vil se ut både innvendig og utvendig. Det vil også være et godt 

hjelpemiddel for snekkerne som skal bygge bygget. Snekkerne vil kunne få en omvisning i 

det bygget de skal bygge. 

 

Muligheten til å ta ut mengder og lister fra modellen ser de også på som en fordel. Det er både 

tidsbesparende, og det blir er en kontroll over de beregningene de har på dette fra før. Det gir 

dem også muligheter til å lage nye lister som de ikke har fra før. Ved å benytte en BIM-

modell kan det lages de listene man ønsker, og tilpasse dem etter eget ønske.  
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Kostnadsberegning ved hjelp av BIM, synes de kanskje ikke var så aktuelt for dem, siden de 

har stor kunnskap om prisene på det de bygger, og fordi de klarer å lage ganske riktige 

kalkyler bare ved å anta summer siden de bygger mye av det samme. Det som er 

usikkerhetsfaktorene i kalkylene til Hammerhus er også usikkert i kalkulasjonsprogrammene, 

som f. eks grunnarbeidene. De var imidlertid enige om at endringer på pris til kunden fort kan 

vises ved hjelp av slike programmer.  

 

De ønsker videre et program de kan bruke til å beregne kostnader og å lage bestillingslister 

som de kan sende direkte til trelastleverandøren sin. Det er ikke mulig med slike tidligfase 

kalkyleprogram. Disse tidligfase kalkyleprogrammene er mest brukt til å lage et anslag basert 

på visse faktorer i bygget. Det er ikke et detaljkalkulasjonsprogram, noe som Hammerhus 

heller ønsker seg, siden de stort sett vet hvor mye det koster å bygge husene deres. 

 

Når det gjelder å dele modellen med andre aktører tror ikke Hammerhus det vil være aktuelt 

for deres samarbeidspartnere, siden de ikke tegner på DAK i det hele tatt, og fordi de ønsker 

tegninger i målestokk 1:50. Men, dersom Hammerhus har en slik BIM-modell, kan de andre 

aktørene selv velge om de vil benytte seg av den eller ikke. 
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7 Konklusjon 

 Hva kan kvalitetssikres og effektiviseres ved bruk av BIM i mindre byggefirmaer, og 

hvilke hjelpemidler de kan benytte seg av? 

Ved å tegne hus ved hjelp av BIM-teknologien vil mindre byggefirmaer effektivisere 

hverdagen sin. Det som det først og fremst er mye tid å spare på er å lage tegninger. Tidligere 

ble det laget flere forskjellige tegninger manuelt, noe som tar tid. Ved å bruke BIM blir det 

laget en modell av bygget, og de tegningene man ønsker blir tatt ut av modellen. Det er et 

tidsbesparende element i hverdagen. Spesielt når man kommer til at det skal endres på 

tegningen i etterkant. Da kan modellen endres og alle tegningene oppdateres automatisk. 

Ved at tegningene tas ut av modellen, blir det også en kvalitetssikring av tegningene, at alle 

endringer vises der de skal. Slik er det ikke når man lager tegningene manuelt. 

 

Masseberegninger ut i fra modellen kan tas ut ved å bruke noen ferdiglagede skjemaer, som 

finnes i programmet. Der kommer listene over det man vil og det effektiviserer hverdagen, 

ved at det tar mindre tid. Maskinen regner ut antallet for deg, slik at det blir riktig, og det er 

med på å kvalitetssikre at mengden og antallet stemmer. Dette er mulig siden modellen har de 

dataene som finnes i de forskjellige objektene inni seg. 

 

Det hjelpemiddelet de små byggefirmaene trenger mener jeg er i hovedsak et BIM-

tegneprogram. Ut i fra det kan tegninger lages, og mengdelister tas ut etter hva man trenger. 

 

Samtidig kan ikke BIM brukes ukritisk. Man må etterkontrollere at man har modellert bygget 

riktig med de riktige objektene, med det riktige antallet. Man bør også etterkontrollere 

tegningene og beregningslistene man får ut fra modellen. 

 

 

 Er det mulig å bruke BIM-modellen til å lage salgstegninger, som gjør salget av 

uferdige hus lettere? 

Siden huset er tegnet opp ved hjelp av BIM, kan man ta ut det man trenger, også 

salgstegninger, direkte fra modellen. Som det ble vist i kapittel 5.1 og med figur 5.10 og 5.11, 

er det mulig å lage gode salgstegninger ut fra BIM-modellen. Det vil gjøre salget av boligene 

lettere, når kundene kan se bedre de skal kjøpe. 
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 Er BIM et nyttig verktøy til å utføre en tidligfase kostnadsberegning av et 

byggeprosjekt? 

Utføring av en tidligfase kostnadsberegning av bygget ved hjelp av BIM førte ikke til de 

gevinstene som det ble håpet på i første omgang. Det er et program som er mer basert på 

større bygg som lages bare en gang. Det som kunne vært mer aktuelt for mindre 

byggefirmaer, er et kostnadsberegningsprogram som lager bestillingslister og som sender den 

direkte til materialleverandøren. 
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8 Videre arbeid 

En mer industrialisert måte å bygge på er å bruke elementer som blir bygget på en 

produksjonsplass, for siden å bli montert på selve byggeplassen. Da kreves det at alt blir 

planlagt ned til minste detalj over f.eks. hvor stolper og sviller skal være. Det finnes BIM-

verktøy som klarer dette, som deler bygget opp i elementer. Hvert element kan da skrives ut 

på hver sin tegning, som da bare inneholder bindingsverket og målsettinger. 

 

I dag tegner rørleggere, elektrikere og ventilasjonshåndverkere inn rørføringer og elektriske 

punkter o.l. på tegningene for hånd. Dette er det et forbedringspotensiale i, ved at de kan 

tegne utstyret sitt rett inn i BIM-modellen for så å få ut bestillingslistene sine rett ut der i fra. 

Dette kan de gjøre ved å samarbeide mer med husfirmaet ved å utveksle informasjon via IFC. 

 

Kalkyleprogrammet som allerede eksisterer kan importere BIM-modellen ved hjelp av IFC, 

slik at man kan se på den og objektene. Men da dette ble prøvd fikk man ikke til å få en 

beregning direkte fra modellen. Det ble ikke brukt mer tid på å få dette til, ettersom det ikke 

var viktige for denne oppgaven. Det kan imidlertid være noe for en senere oppgave.  
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10 Vedlegg 

10.1  Gamle tegninger av Duo 206 

 

10.2  Nye tegninger av Duo 206, ved hjelp av BIM 
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