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Sammendrag
Hensikten med denne oppgaven var å se på BIM (bygningsinformasjonsmodell), og hvordan to ekstra
dimensjoner, tid og kostnad, kan implementeres inn i en BIM slik at det blir en 5D-modell.
Bygningsinformasjonsmodellering kan forstås som et bygg modelleres, ikke tegnes. Det vil si at
fremvisningen av bygget ikke består av linjer og streker som skal tolkes, men av objekter som er satt
sammen. Ved bruk av tegninger er det rom for feiltolkning, mens ved modeller kan dette reduseres.
Modeller av bygningen kan gi en kostnads- og tidsbesparelse i dagens byggebransje.
Formålet med BIM er automatisering av flere prosesser som eksisterer i dag slik at den helhetlige
prosessen ved et byggeprosjekt blir mer effektiv. Mye av dette handler om informasjonsflyt og
hvordan man utveksler, deler og håndterer informasjon om prosjektet.
BIM handler om å få bedre bygninger og en mer effektiv byggeprosess. Økt etterspørsel etter
effektivitet, kortere leveringstider og høyere kvalitet presser bransjen til å tenke nyskapende. Bruk av
BIM skal gi fordeler for alle aktører i et byggeprosjekt. Det er ikke kun arkitekter som drar nytte av
BIM, men også entreprenører, byggherre, rådgivende ingeniører og aksjonærer.
BIM assosieres ofte med tredimensjonale modeller, men det kan også innebære en modell i 4D, 5D
og til og med i 0 (null)D. Tid og kostnad kan legges til modellen for å lage en femdimensjonal BIM. 0D
kan innebære materiallister og priser. Ved å legge til en fjerde dimensjon, tid, til en BIM vil
fremdriftsplaner for prosjektet kunne kobles mot modellen. VICO (Virtual Construction) har i sine
programmer brukt stedsbasert planlegging istedenfor oppgavebasert planlegging. Stedsbasert
planlegging gjør det lettere å se hvor de ulike arbeidslagene befinner seg til en hver tid og hvilken
fremdrift de har. For å oppnå en 5D BIM kan kostnader knyttes opp mot modellen. Når en
kostnad/enhet blir knyttet opp mot modellens geometri blir kostnadene for hver enhet nøyaktig
beregnet.
Ved å legge til tid og kostnad til en 3D modell av et bygg kan hele byggeprosjektet simuleres allerede
før første spadetak er tatt. Det vil si at byggeprosessen kan optimaliseres og endres slik at det oppnås
en mer effektiv bygging. Kostnadsutviklingen kan kontrolleres opp mot byggingen både før og
underveis. Dermed kan kostnadsutviklingen kontrolleres på en bedre måte og mer nøyaktige
budsjett kan settes opp.
Integrering av BIM i byggebransjen er en komplisert prosess både med tanke på programvare og
endret samarbeid mellom de ulike aktørene. BuildingSMART har kommet med en måte å samarbeide
med BIM på ved bruk av et felles filformat (IFC), et felles ”bibliotek” (IFD) og en felles måte for
informasjonsutveksling (IDM). Statsbygg har utviklet en BIM-manual hvor BuildingSMARTs metoder
er tatt i bruk. I BIM-manualen er det satt retningslinjer for hvordan et byggeprosjekt med BIM skal
foregå. Conseil International du Bâtiment (CIB, et internasjonalt samarbeid mellom fag og forskning
innenfor byggebransjen) har fokusert mer på helheten ved å bruke BIM i byggeprosjekt ved at
mennesker, prosess og teknologi må være i fokus. CIB mener at fokuset til nå har vært kun på den
teknologiske biten av BIM og ikke på hele prosessen rundt det å endre byggeprosjekt fra tradisjonelle
samarbeidsformer til prosesser som bruker BIM.
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Denne masteroppgaven har sett på muligheten for å koble tid og kostnad opp mot en tredimensjonal
BIM. Prosessen baserer seg på en modell levert av EDR og kalkyler utført av AF Gruppen.
Programmene som ble brukt var Archicad, VICO Office og VICO Control.
Bruk av 5D BIM er lite utprøvd på prosjekter i Norge i dag. Programvaren er ny og dermed lite
utviklet og utprøvd. Etter hvert som programvaren blir forbedret og prosessene rundt BIM blir bedre
utarbeidet kan byggeprosjekter ta i bruk 5D BIM.
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn og formål
Bruken av bygningsinformasjonsmodell (BIM) er på vei inn i byggebransjen. Stasbygg som er ledende
på det norske markedet innenfor dette feltet har et krav om at alle deres prosjekter skal utføres ved
bruk av BIM fra 2010 (Statsbygg, 2010). Det er fortsatt diskusjoner om hvilken fremgangsmåte som
skal benyttes for å implementere BIM i byggeprosjekter. Modellering i 3D er ikke nytt. Både
arkitekter og ingeniører har lenge brukt 3D modeller for å visualisere bygget, det være seg modeller
laget av papp eller i AutoCAD 3D. Forskjellen mellom disse modellene og BIM er at en BIM er satt
sammen av objekter istedenfor streker. Denne oppgaven har sett på hva som må gjøres for å legge til
tid og kostnad til en BIM slik at det blir en femdimensjonal BIM.
Ved å arbeide med 5D BIM utnyttes potensialet til modellen fullt ut. Når en kostnad/enhet blir
knyttet opp mot modellens geometri blir kostnadene for hver enhet nøyaktig beregnet. Fremdriften i
byggeprosjektet kan effektiviseres ved bruk av stedsbasert planlegging, som er en alternativ
planleggingsmetode i forhold ti oppgavebasert planlegging. Bruk av 5D BIM er lite utprøvd i
byggebransjen i Norge. 5D BIM krever bruk av flere ulike programvarer og utviklingen av disse er
enda på utprøvingsstadiet.
Oppgaven har som formål å avdekke fordeler og ulemper ved bruk av 5D BIM i
prosjekteringsprosessen. Den vil se på hvilke prosesser som eksisterer i dag både med og uten BIM,
og hva som må endres for å få et effektivt samarbeid rundt en BIM. Oppgaven vil se på et
prøveprosjekt for å vurdere om teknologien i dag er tilstrekkelig utviklet til å kunne bruke 5D BIM i
reelle byggeprosjekt.

1.2 Disposisjon av oppgaven
Oppgaven er delt i tre deler:
1. Teoridel
2. Analyse og vurdering av denne
3. Vurdering av teorien og analysen mot teorien
Teoridelen fokuserer på BIM og hva det vil si å arbeide med BIM. I teorien beskrives 5D BIM og
hvorfor byggebransjen bør vurdere en ny arbeidsmetode. Analysen er et prøveprosjekt for å se om
teknologien er kommet så langt at en 3D BIM kan utvides til å bli en 5D BIM. Vurderingen av analysen
ser på hvilke oppdagelser og erfaringer ble funnet underveis i prosessen. Vurderingen av teorien ser
på hvordan BIM brukes i byggebransjen i dag mot hva som kan endres for å få en bedre og mer
effektiv byggeprosess. Det er gitt forslag til videre arbeid på bakgrunn av drøftingen i oppgaven.
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1.3 Problemstilling og beskrivelse av oppgaven
Problemstillinger som er drøftet i denne oppgaven er:
•
•
•

Hva vil det si å bruke 5D BIM fremfor 3D BIM?
Hvilke prosesser eksisterer i dag for å gjennomføre et byggeprosjekt og hvilke endringer
må gjøres for at BIM skal bedre byggeprosessen?
Kan 5D BIM med dagens teknologi brukes på byggeprosjekter?

1.4 Avgrensning
For å se på organisering for 5D prosjektering er det i oppgaven fokusert på planleggingsprosessen og
ikke mye om selve byggeprosessen. 5D prosjektering innvirker på byggeprosessen både ved at den
fjerde dimensjonen kan gi andre former for fremdriftsplaner og ved at kostnaden beregnes mer
nøyaktig. Oppgaven er begrenset til prosjekteringen da det blir for mye å se på hele
byggeprosjektprosessen.
I selve analysen av en 5D BIM er det gjort flere forenklinger. Disse er forklart i analyse kapittelet. Ved
fremdriftsplanlegging ble det gjort svært få endringer i fremdriftsplanen. Selve 3D modellen er kun
en test, ikke et reelt bygg som skal bygges. I analysekapittelet er det gitt en oversikt over hvilke
endringer som må gjøres på modellen skal den brukes på et virkelig bygg. Ettersom modellen ikke er
et virkelig bygg er heller ikke fremdriftsplanen ment å være en plan som er reell gjennomførbar.
Sammenligningene med beregninger som er gjort av AF Gruppens kalkulatør har tatt hensyn til dette.
Teorien om BIM er kortfattet og konsis. Dette på bakgrunn av at det eksisterer så mange andre
oppgaver som har fokusert på teorien rundt BIM at det ikke er nødvendig å repetere denne
informasjonen i enda en oppgave. Det ble under prosessen fokusert mer på opplæring og bruk av
programvare istedenfor teori rundt BIM.

1.5 Ordforklaringer
Det er i oppgaven brukt en del forkortelser som er oppsummert her. I tillegg er begrepet objekt
nærmere diskutert og definert.

ARK
BIM
CPM
EDR
ER
FDVU
FM
FP
IAI
IDM

Arkitekt
Bygningsinformasjonsmodell /modellering
Critical Path Method
Engineering Data Resources
Exchange Requirements
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling
Facility Management
Functional Part
International Alliance for Interoperability
Information Delivery Manuals
2
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Industry Foundation Classes
International Framework for Dictionaries
Location Based Planning
Line of Balance
Process Map
Rådgivende Ingeniør Bygg
Rådgivende ingeniør Elektro
Rådgivende Ingeniør VVS
Virtual Construction

Objekt
BIM defineres som en modell basert på objekter, men innenfor objektorientert programmering som
kom på 1960-tallet er objekter og klasser definert litt annerledes.
Et objekt defineres som en forekomst av en klasse. En klasse er definert av Wikipedia ved:
'A class defines' the abstract characteristics of a thing (object), including its characteristics (its
attributes, fields or properties) and the thing's behaviors (the things it can do, or methods, operations
or features)(Wikipedia, 2010)
I objektorientert programmering har man et sett med objekter som samhandler (har gjensidig
påvirkning med hverandre). Et objektorientert program kan sees på som en samling av slike objekter.
Hvert objekt er i stand til å motta beskjeder, behandle dataene fra beskjeden og sende beskjeder
videre til andre objekt. Objektene hver for seg kan være en aktiv ”maskin” med en spesiell rolle eller
et spesielt ansvar.
Det sluttes en konklusjon ut fra objektorientert programmering at et objekt har både attributter og
en ”oppførsel”. Om dette sammenlignes med BIM brukt i byggebransjen skal det da kunne være
mulig å si til en dør at den skal være åpen eller lukket i et BIM program. Etter denne definisjon
representerer IFC en ren datamodell selv om mange kaller det en objektmodell. I denne rapporten
blir den for enkelhets skyld kalt objektmodell.

3

BuildingSMART: Organisering for 5D prosjektering

Signe Marit Krohn Lakså – juni 2010

2 BIM
2.1 BIM og International Alliance for Interoperability
BIM står for bygningsinformasjonsmodell eller bygningsinformasjonsmodellering.
Bygningsinformasjonsmodell er definisjon på en modell som er bygd opp av objekter (Sjøgren, 2008).
Det vil si at modellen består av elementer som har attributter, det vil si egenskaper, som hører til
hvert element og at det er mulig å hente ut informasjon om elementene fra modellen. Mest vanlig er
det å ha en 3D modell av for eksempel et bygg, men modellen kan også ha andre dimensjoner.
Bygningsinformasjonsmodellering kan forstås som at istedenfor å tegne et bygg så modelleres det.
Det vil si at fremvisningen av bygget ikke består av linjer og streker som skal tolkes, men av objekter
satt sammen.
Det digitale byggeri definerer bygningsinformasjonsmodellering som en kontinuerlig utviklende
metode til konkretisert anvendelse og implementering av digital prosjekthåndtering, koordinering og
gjenbruk av data i byggets livssyklus (Levring, 2010).
En viktig forutsetning for å arbeide med BIM er samarbeid (Wix, 2008). Det handler om samarbeid
mellom deleiere og arbeidere med prosjektet, samarbeid i ulike faser av planleggings- og byggefasen
og samarbeid om hvilken informasjon som skal ligge i en BIM.
International Alliance for Interoperability, IAI, ble stiftet i 1995 som en organisasjon som skulle få
orden på kaoset som var rundt informasjonsutveksling i byggebransjen (IAI, 2010). IAI skal sette et
rammeverk for hvordan data skal utveksles mellom ulike programmer brukt i byggebransjen.
Organisasjonen vil gå bort i fra slik informasjonsutvekslingen har vært i mange år, se figur 1, og heller
kunne hente informasjonen ut fra en felles plattform slik som i figur 2.

Figur 1 - Informasjonsutveksling slik det har vært
(Sjøgren, 2008)

Figur 2- Informasjonsutveksling slik IAI ønsker det
(Sjøgren, 2008)
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IAI Forum Norge skiftet i 2008 navn til BuildingSMART Norge (BuildingSMART, 2008).
BuildingSMART bygger på fire konsepter:
1. Effektiv informasjonsflyt rundt en idé
2. En mulig måte å dele denne informasjonen på ved hjelp av et sett standarder
3. En organisasjon eller bedrift som vil benytte seg av dette
4. Et prosjekt det kan brukes på

(Sjøgren, 2008)

BuildingSMART er et samlebegrep på hele prosessen rundt det å bruke BIM. BIM er enten
bygningsinformasjonsmodell eller bygningsinformasjonsmodellering, mens BuildingSMART er en
fellesbetegnelse for hele prosessen. Hvor faktorer som inngår er informasjonsflyt, hvordan denne
informasjonen skal deles og hvordan prosessen bør foregå. BuildingSMART er et internasjonalt
samarbeid med siktemål å fremme bruken av BIM og implementering av livsløp i en BIM. Deres fokus
er å tilstrebe lavest totalkostnad på et bygg samtidig som det er miljøvennlig (BuildingSMART, 2010).

2.2 BuildingSMARTs tre deler
BuildingSMART har fokusert på bruken av IFC-filer som en plattform for enkel
informasjonsutveksling, IFD-library som en måte å kunne arbeide med BIM internasjonalt og IDM
som en prosess for informasjonsutveksling. Kort oppsummert er:
•
•
•
2.2.1

IFC – hvordan du skal dele data
IFD – hva du deler
IDM – hvilken data du deler og når du skal dele den

(Sjøgren, 2009)

Industry Foundation Classes

Med BIM er det mange forskjellige modeller som utvikles i ulike programmer. For å sikre
kompatibilitet mellom programmene er det utviklet et standard filformat som kan brukes i flere
programmer. International Alliance for Interoperability har utviklet dette filformatet som heter
Industry Foundation Classes (Kymmel, 1. utgave 2008). IFC er en åpen standard som ikke eies av noen
programvareleverandør, som gjør det mulig å konvertere filer til IFC format og åpne de i alle
programvarer som støtter IFC (Graphisoft, 2009). IFC gjør det mulig å dele informasjon med alle som
er med på prosjektet gjennom hele dets levetid og også på tvers av landegrenser (Tollefsen, 2010).
IFC fildeling er i ferd med å bli ISO-standarden for BIM (BuildingSMART, 2008). IFC formatet
”oversetter” filinformasjonen slik at i teorien skal ingen informasjon forsvinne eller forvrenges selv
om modellen konverteres til IFC-format. IFC-standarden knytter produktegenskaper,
tegningsinformasjon og prosesser til de objektene som beskrives. Byggeprosjekter kan betraktes ved
hjelp av 3D modeller, men byggbeskrivelser, rominndeling samt energibetraktninger kan også
beskrive et byggeprosjekt. Ved hjelp av IFC kan all denne informasjonen ligge i samme modell
(Solibri, 2010). Per i dag er det IFC 2 x 4 som gjelder, som er den siste IFC- standarden som har
kommet (IAI, 2010).
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International Framework for Dictionaries

International Framework for Dictionaries, IFD, er en internasjonal ordbok som definerer alle ord og
uttrykk som brukes i sammenheng med BIM slik at de blir klare og entydige. Det finnes et IFDbibliotek som bygger på ISO12006-3 standarden for referansebiblioteker (Sjøgren, 2008). Dette er en
av kjernekomponentene til BuildingSMART-teknologien sammen med IFC (IFD-library, 2010). IFDbiblioteket gjør det også mulig å koble IFC-filer til andre eksisterende informasjonskilder, som
produktdatabaser og standarder som Byggforskserien. Dette gjør at det ikke er nødvendig å skrive
om allerede eksisterende databaser for å gjøre de kompatible med BuildingSMART. Et felles bibliotek
kan bidra til at det blir færre misforståelser når mange mennesker samarbeider og en internasjonal
standard gjør at samarbeid på tvers av landegrenser blir enklere. Et IFD-bibliotek gjør det mulig å
oversette en BIM fra et språk til et annet (BuildingSMART, 2009). Denne oversettelsen er bedre enn
vanlig ordbokoversettelse. Der en norsk dør vanligvis oversettes til engelsk med door, oversetter IFD
dør til door-set, fordi vi på norsk når vi snakker om dører mener både dørbladet og karmen mens på
engelsk er en door kun dørbladet (IFD-library, 2010). I figur 3 vises alle egenskaper en dør kan ha. Ut
fra denne figuren kan det forstås at det trengs et internasjonalt bibliotek.

Figur 3 - Alle egenskaper en dør kan ha (Project Programme Management, 2009)

I Norge har vi et referansebibliotek som heter BARBi (Bygge- og anleggsbransjens
Referansebibliotek). Det er Standard Norge som har ansvaret for videreutviklingen av BARBi
(Graphisoft, 2009).
2.2.3

Information Delivery Manual

25-30 % av dagens byggekostnader skyldes oppsplitting av prosesser og dårlig kommunikasjon. Ofte
blir den samme opplysningen lagt inn i ulike systemer i snitt syv ganger frem til et bygg overleveres
(Mohus, 2005). Det er derfor behov for en bedre måte å dele informasjon på.
Information Delivery Manual, IDM, er en måte å sette en standard på hvordan informasjon skal deles
når man arbeider med BIM. IDM er en del av arbeidet til BuildingSMART og vil dermed stå for
hvordan BuildingSMART utøver informasjonsutveksling.
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En byggeprosess baserer seg på samarbeid og informasjonsutveksling mellom ulike fag og
mennesker. Hver dag blir informasjon sendt mellom de ulike aktørene på forskjellige måter, men
med det samme innholdet. Utvekslingen er ofte papirbasert eller deles via e-post (Wix, 2008). Med
BIM kommer det nye prosesser på hvordan informasjon skal utveksles hvor tankegangen med IDM er
en av de nye samarbeidsprosessene. Tanken bak BIM er automatisering av flere prosesser som
eksisterer i dag slik at den helhetlige prosessen ved et byggeprosjekt blir mer effektiv. Mye av dette
handler om informasjonsflyt og hvordan man utveksler, deler og håndterer informasjon om
prosjektet. BIM vil automatisere informasjonsdelingsprosessene slik at man bruker de samme
delingsmetodene om og om igjen og dermed får en innarbeidet prosess på hvordan deling av
informasjon kan gjøres på en enklest mulig måte. Denne delingsstandarden er kjent som IDM. Med
IDM skal en også sile ut hvem som trenger hvilken type informasjon til hvilket stadium slik at det ikke
blir som i figur 4. Denne figuren viser et prosjekt hvor all informasjon er tilgjengelig for alle, og et
prosjekt hvor IDM avgrenser informasjonen til de som trenger den i et bestemt stadium av
prosjektet.

Figur 4 - IDM konseptet (IAI, 2010)

IDM er ment for å være et hjelpemiddel både for BIM brukere og for løsningsleverandører for BIM
(Wix, 2008). Det er viktig at informasjon som deles inneholder tilstrekkelig og korrekt informasjon for
å sikre god kvalitet på bygningsinformasjonsmodellen (Hjelseth, 2007).
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Figur 5 - Sammenhengen mellom BIM, IDM og IFC (J. Wix 2008)

Sammenhengen mellom IDM og BIM er som vist i figur 5. Mens BIM er å arbeide med analyse,
ingeniørkunnskaper og standarder er IDM mer i planleggingsdelen av BIM, som sett på høyre kolonne
av figuren. IDM er et oppsett for hvordan informasjonen skal utveksles og hvem som skal levere
hvilken informasjon og til hvilken tid.
2.2.4

Information Delivery Manual i tre deler

IDM består av tre hoveddeler
1. Process Map (PM)
2. Exchange Requirement (ER)
3. Functional Parts (FP)

(Sunesen, 2010)

I tillegg kommer Verification Tests og Business rules, men dette er ikke ansett som sentralt i IDM.

Figur 6 - De ulike komponentene i en IDM (Wix, 2008)
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Figur 6 viser de ulike komponentene som er definert i IDM. Process Map beskriver flyten til
aktivitetene for en bestemt prosess. Exchange Requirements beskriver informasjonen som deles på
en ikke-teknisk måte. Det er informasjon som trengs på et bestemt stadium av prosessen for å støtte
et bestemt type kriterium av prosessen. Functional Parts er en enhet av informasjon eller flere deler
informasjon. De brukes av løsningsorienterte leverandører for å støtte en eller flere
informasjonsdelekriterier. Figur 6 viser at IDM er et hierarkisk system hvor Functional Parts er de
nederste grunnkomponentene som så settes sammen via Exchange Requirements for å bli et Process
Map.
Business Rules er begrensninger som kan høre til et sett data brukt i en type prosess. Verification
Tests er å teste programvarer for å kontrollere nøyaktigheten av deres støtte av
informasjonsutvekslingsmuligheter. Disse to komponentene vil komme inn fra sidelinjen, se figur 6,
og gi støtte til Exchange Requirements slik at det blir gjort på korrekt måte. Verification Tests eller
Business Rules vil ikke utdypes mer da dette er mer IT- og juridisk bakgrunnsinformasjon.
Process Map
Process Map er en overordnet oversikt som brukes til:
•
•
•
•

å få informasjon om hvilke aktiviteter som skal utføres
å vite i hvilken rekkefølge de skal utføres i
å vite hvilke aktører som er involvert i prosessen
å vite hvilken informasjon som utveksles etter hvert som aktiviteter og prosesser, som da har
generert ny informasjon, er utført

En Process Map kan vise når prosesser skal starte og når det må utveksles informasjon og
bestemmelser i forhold til planeleggings- og byggeprosessen (Wix, 2008).
Exchange Requirements
Exchange Requirements betyr at noe informasjon må utveksles på et gitt stadium av prosessen slik at
et krav kan bli oppfylt. ER er uavhengig av hvilket filformat informasjonen kommer i, og skal gi en
beskrivelse av informasjonen på en ikke-teknisk måte. Hovedbrukere for ER er brukere av BIM, altså
RIB, arkitekt, RIV etc. (Wix, 2008). Ved bruk av IFC- filer kan all informasjon gjøres tilgjengelig for alle,
og ER skal da definere hvilken informasjon som er nødvendig for ulike fag til hvilken tid. Målet med
ER er å sikre at den resulterende utgående informasjonen er korrekt og kommer til korrekt person
(Wix, 2008).
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Figur 7 – Prosjektstadier og tilhørende informasjonsmottakere (Wix, 2008)

I figur 7 vises de ulike stadiene som er i et standard byggeprosjekt. Her er en oversikt over hvilke
fagområder som gir informasjon til hverandre. Dette er en standardisering gjort av BuildingSMART. I
Exchange Requirements er det viktig å ha en konsistent modell som følges når det skal identifiseres
ulike stadier av et prosjekt. Uten dette er det ikke mulig å samle måten informasjon skal deles på i et
rammeverk (Wix, 2008).
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Figur 8 - Exchange Requirements i prosessen (Wix, 2008)

Exchange requirements gir en oversikt over hvilke prosesser som må være ferdige før andre kan
begynne, slik som i figur 8. Her sees det at prosess A og B må være ferdig før prosess C kan begynne,
og at prosess E og F ikke kan begynne før prosess C og D er ferdig. Dette kan sammenlignes med at et
betongdekke må være forskalet (Prosess A), ferdig støpt (Prosess B) og herdet (Prosess D) før det kan
bygges noe oppå det (Prosess C).
For å tilpasse ER til et bestemt prosjekt kan Business Rules brukes (Wix, 2008).

Figur 9 - Hvordan en ER kan se ut (Wix, 2008)

I figur 9 vises det hvordan en typisk ER kan se ut. Her består ER av flere ulike typer Functional Parts
som igjen inneholder ulike typer informasjon.
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Functional Parts
Functional Parts kan sees på som en objektmodell hvor objektene har attributter og relasjoner seg
imellom. Et eksempel på Functional Parts er FP for en vegg som vist i figur 10. Her kommer ulikheten
mellom BIM og tegninger tydelig frem. En vegg som er tegnet ville ha bestått av streker som igjen ble
tolket til å beskrive en vegg, mens med BIM er strekene gjort om til et objekt med blant annet
materialinformasjon og produktinformasjon slik som vist i figur 10.

Figur 10 - Objektmodell for en vegg (Hjelseth, 2010)

En FP er et komplett skjema for seg selv, for en del, samtidig som det er en underdel av hele
standarden som den er basert på. En FP beskriver handlingene som gjøres i en byggeprosess for å
kunne gi resulterende utgående informasjon (Wix, 2008). En FP kan bli brukt av flere Exchange
Requirements samtidig slik som det vises i figur 11, men en FP skal aldri kunne legges inn flere ganger
i samme modell. Dette forhindrer at informasjon blir lagt inn flere ganger i samme prosjekt.

Figur 11 - Flere FP kan bli brukt av samme ER (Wix, 2008)

Kort sagt kan det sies at Exchange Requirements er summen av flere Functional Parts (Wix, 2008).
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Hvorfor trengs det en Information Delivery Manual

IFC gir en omfattende spesifikasjon av informasjonen som eksisterer i et byggeprosjekt. Dette
omfatter informasjon fra alle fagene som er involvert i prosjektet, som for eksempel RIB, RIV,
arkitekt, VVS. I tillegg omfatter det informasjon om alle stadiene bygget er i fra råbygg til vedlikehold
av bygget.
Faktorer som er like viktige med BIM som med CAD er:
•
•
•

Navn på fil
Navn på lag
Presentasjonsstil

(Wix, 2008)

Det grunnleggende behovet for IDM kommer av at bruk av BIM er avhengig av nøyaktighet i
informasjonen som legges inn.
Det finnes få oppskrifter på akkurat hvordan et byggeprosjekt skal gjennomføres med BIM. IDM er
ment som en retningsguide til hvilken informasjon som skal utveksles, men har ingen satte ”regler”
ned på et detaljert nivå. I kapittel 3 er det nøyere beskrevet tre ulike fremgangsmåter for å
gjennomføre et byggeprosjekt.

2.3 BIM i dagens byggeprosess
BIM kan kalles en samleprosess og ikke en tegneprosess (Wix, 2008). Det vil si at modellene som
lages med BIM samler informasjon om bygget i motsetning til å tolke informasjon ut fra tegninger.
Her ligger en del av grunnlaget til bruk av BIM i byggeprosess. Med BIM er det mindre rom for
feiltolkning av tegninger som dermed kan gi færre feil og derfor gi både kostnads- og tidsbesparelse.
I en undersøkelse utført av Boligprodusentenes forening er det gjort beregninger som estimerer en
kostnadsbesparelse på 30 prosent i byggeperioden, og minst det samme i byggets driftsfase, ved
bruk av en digital informasjonsmodell (Bimconsult, 2010).
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En ny rapport gjort av McGraw-Hill Construction Smart Market Report fra USA viser at de aller fleste
bedrifter som bruker BIM erfarer direkte forretningsgevinster som en følge av å bruke BIM
(McGrawHillConstruction, 2009). Sett ut fra figur 12 får 45 % av spurte bedrifter stor gevinst av å
bruke BIM, men de mener det er mer å hente. 48 % har enda ikke sett direkte gevinster, men mener
dette kommer og kun 4 % mener at de ikke får noen verdifull gevinst av å bruke BIM.

Figur 12 – Hvilken grad av fortjeneste bedrifter får av BIM (McGrawHillConstruction, 2009)

BIM handler om å bygge bedre bygninger gjennom en utvikling av byggeprosessen (Hjelseth, 2007).
Økt etterspørsel etter effektivitet, kortere leveringstider og høyere kvalitet presser bransjen til å
tenke nyskapende – det er der BIM og BuildingSMART kommer inn i bildet. Figur 13 viser forskjell i
utviklingen av kostnad i forhold til tid når man baserer byggeprosessen på tradisjonell utførelse mot
3D-basert utførelse. Stolpediagrammet viser at ved tradisjonell utførelse er det kostnadsøkelse mot
slutten av et byggeprosjekt, mens ved utførelse med BIM er kostnadene jevnt fordelt.

Figur 13 - Tids- og kostnadsutvikling med 3D-basert utførelse mot tradisjonell utførelse (Hjelseth, 2007)

Det er mange utfordringer ved bruk av BIM og BuildingSMART, disse utfordringene kan samles i tre
stikkord; forutsetninger, kunnskap og tradisjon (Sjøgren, 2008). De rette forutsetningene må ligge til
grunn for at et prosjekt skal lykkes ved å bruke BIM. Det trengs kunnskap om programvarer og
tradisjonelle samarbeidsformer må brytes.
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BIM handler om å utvikle en byggeprosess som gir bedre bygninger (Hjelseth, 2010). Ulike fag kan se
ulike fordeler ved å bruke BIM. Arkitekter ser store fordeler ved økt produktivitet ved bruk av BIM,
mens ingeniører ser reduserte konflikter og endringer i designet ved bruk av BIM
(McGrawHillConstruction, 2009). Alt dette kan sies å være faktorer som bidrar til bedre bygg.
Byggebransjen står i dag ovenfor en stor forandring både på prosjekteringsdelen og
samarbeidsmåten som eksisterer i dag. BIM er på vei inn og er en erstatning både for de tradisjonelle
todimensjonale plan- og snittegningene samt forprosjektering og planlegging av byggeprosessen.
Denne omstruktureringen av byggeprosessen kommer som et resultat av mange faktorer. En faktor
er produktiviteten i byggebransjen. Sett ut fra figur 14 har produktiviteten i byggebransjen minket fra
1965 til dags dato (Skanska, 2009). Dette kan skyldes mange grunner, men bransjens ønske om å
endre på dette er der.

Figur 14 - Produktiviteten i byggebransjen (Skanska, 2009)

15

BuildingSMART: Organisering for 5D prosjektering

Signe Marit Krohn Lakså – juni 2010

Undersøkelser viser at ved bruk av BIM i byggeprosjekter vil produktiviteten øke (Brekkhus, 2010).
Økt produktivitet vil ha positiv innflytelse på andre aspekter av et byggeprosjekt som tids- og
kostnadsbesparelser.
Det viser seg at 35 % av all tid på byggeplass er inneffektiv tid. Som sett i figur 15 er 15 % på grunn av
feil og feilkontroll i bygget, 10 % på grunn av venting og ikke effektiv bruk av ressurser og 10 % på
bakgrunn av arbeidsulykker og fravær (Skanska, 2009).

Figur 15 - Ineffektiv tid i et byggeprosjekt (Skanska, 2009)

Ved bruk av BIM kan man legge til en fjerde dimensjon til modellen, tid, og det kan brukes Location
Based Planning, LBP, istedenfor aktivitetsbasert planlegging. LBP er nærmere beskrevet i kapittel 4.5.
Det kan gjøre det enklere å se hvor i bygget de ulike arbeidslagene befinner seg, og dermed sette opp
en plan slik at ikke flere fag arbeider i det samme området til samme tidspunkt. Dermed vil man få en
mer effektiv bruk av tid og resurser.
Bruk av BIM i byggeprosessen har både sine fordeler og ulemper, som listet nedenfor.
Ulemper:
•
•
•
•
•

Fordeler:
• Reduserte totalkostnader
• Kvalitet, mindre feil
• Tidsbesparende
• Reduksjon av risiko
• Høyere engasjement

Igangsettelseskostnader
Endring av kulturen
Ny teknologi
Nye arbeidsmetoder
Designbegrensninger

For å kunne bruke BIM som en effektiv samarbeidsmetode må måten informasjon utveksles på
endres og informasjonskvaliteten heves. Når informasjonen som trengs er tilgjengelig og kvaliteten
er forbedret vil også konstruksjonsprosessen forbedres (Wix, 2007).
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2.4 BIM-koordinator
Det er mange meninger om hvordan et prosjekt best mulig kan gjennomføres ved bruk av BIM. Ved
bruk av BIM bør man vurdere en egen BIM-koordinator som har oversikten over modellen, bruken av
modellen og samarbeidet mellom de ulike aktørene. Danske James Harty har i en
doktorgradsavhandling sett på nytten av en BIM-koordinator for å styre et BIM prosjekt. Ut fra
rapporten er Hartys mening at en konstruktør vil gjøre seg best som en BIM-koordinator. Dette på
bakgrunn av at en BIM-koordinator bør være nøytral i forhold til arkitekter og entreprenører og
andre aktører som deltar i byggeprosjektet. Harty sier også at en konstruktør er best egnet fordi han
har innsikt og erfaring fra de ulike fagene;
”Netop rollen som projektleder og koordinator har de konstruktørstuderende stor erfaring med via
studiet, fordi de arbejder i projektteams, hvor de hver især, får tildelt roller, som henholdsvis
arkitekt, ingeniør, FM, entreprenør og selvfølgelig konstruktør og projektleder. Den studieteknik
giver ifølge James Harty de konstruktørstuderende en klar fordel på arbejdsmarkedet, fordi de kan
se perspektivet fra flere vinkler.”

Her skiller det danske konstruksjonsfaget seg fra det norske da det ikke er så vanlig her at alle
konstruktører får utøvd alle rollene under studiet. En konstruktør i Norge vil nok ha mer erfaring fra
konstruksjon og prosjektstyring enn fra anleggsledelse, arkitekt og entreprenør. Erfaring fra andre fag
kan være greit å ha med seg, men en BIM-koordinator sin viktigste oppgave er å ha oversikt over BIM
prosjektet og ha kontroll.

2.5 5D BIM
BIM blir ofte regnet som det å arbeide med en modell i 3D, men en BIM kan også være en modell
med 4 eller 5 dimensjoner. De fem dimensjonene er definert som:

1. dimensjon – Lengde
2. dimensjon – Bredde
3. dimensjon – Høyde
4. dimensjon – Tid/ressurs
5. dimensjon – Kostnad
(5D Model, 2009)
Det kan også defineres en dimensjon 0 (null) i form av materiallister, romoversikt etc. (Haug, 2007).
BIM kan assosieres med tredimensjonale modeller, men det kan diskuteres hvorfor det er
hensiktsmessig å tenke enda lengre til både 4D og 5D, henholdsvis tid og kostnad. Med dette menes
at det skal kalkuleres tid og kostnad som samsvarer med modellen. Det vil i prinsippet si at et
byggeprosjekt skal kunne simuleres virtuelt hvor tids- og kostnadsutviklingen sees i sammenheng
med progresjonen i prosjektet.
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Den fjerde dimensjonen

Den fjerde dimensjonen er tid eller ressurs. Kombinasjon av den tredimensjonale modellen med tid
og ressurser er et steg videre i BIM prosessen. Dette muliggjør å gå lengre enn tradisjonell
papirbasert planlegging og gir nye muligheter innenfor prosjektstyring og prosjektplanlegging.
Argumenter for å bruke 4D er at det er kostnadsbesparende fordi:
•
•
•
•
•
•
•

Feil kan oppdages i forkant av byggeprosessen
Bedre kommunikasjon - viktig suksessfaktor
Kvalitet gjennom hele byggeprosessen
Bedre ressursstyring
Bedre muligheter for endringskontroll gjennom simulering
Reell produksjonsplanlegging
God status-/fremdrift informasjon

(Tollefsen, 2010)

I 4D kan man legge inn arbeidskraft, hvordan arbeidskaften er delt inn (arbeidslag), arbeid som
utføres av underentreprenører, hvilke aktiviteter man har, når de skal utføres og hvilke
avhengigheter de har. Med avhengighet menes hvilke aktiviteter som må være ferdige før den neste
kan begynne. Dette er den samme informasjonen man vanligvis ville ha brukt til
produksjonsplanlegging, men nå knyttes den opp mot 3D-modellen av bygget. Informasjonen kan
legges til modellen med stedsbasert planlegging og det kan kjøres en simulering for å se fremdriften
av prosjektet. VICO Control baserer seg på stedsbasert planlegging. Det er mulig å se
fremdriftsplanen i Gantt kart om det ønskes, men LBP gir mer fleksibilitet i visning og endring av en
fremdriftsplan enn det har vært med kun Gantt kart. Et Gantt kart er en oversikt som viser
arbeidsoppgaver i form av et liggende stolpediagram hvor tiden er langs den horisontale aksen og
arbeidsoppgaver langs den vertikale.
2.5.2

Den femte dimensjonen

Den femte dimensjonen er kostnad. Kostnadene kan kobles til den eksisterende 3D modellen slik at
de kan sees i sammenheng med bygget.
Argumenter for at 5D er kostnadsbesparende:
•
•
•
•

Man kan tilpasse prosjektet til budsjettet
Kostnadene beregnes før prosjektet starter
Feil blir gjort på et tidspunkt der det ikke koster å utbedre feil
Å koble materialkostnader til modellen gir nøyaktige mengdekostnader

For å kunne utnytte BIM fullt ut burde man tenke lengre enn å modellere bygg i tre dimensjoner.
Med 5D BIM kan det oppdages feil i byggeprosessen på et tidspunkt der det ikke koster å oppdage
feil, nemlig i prosjekteringsfasen. Kostnadene beregnes allerede før byggingen har begynt, slik at
uventede ekstrakostnader under byggingen kan unngås. Det kan følges hvordan kostnadene endrer
seg med endringer på bygget i modellen, og bygget kan prosjekteres med færre feil og lavere
kostnader.
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5D BIM gjør det mulig enklere å vurdere forskjellige løsninger for å se hvilken løsning som gir lavest
kostnad. Dette kan også brukes i startfasen av et prosjekt når arkitekt legger frem et ukast til design.
Hvis et prosjekt skal ut på anbud, kan det være gunstig å kunne presentere en modell i tillegg til
anslåtte kostnader for selve bygget.
2.5.3

Alle dimensjonene sammen

Med fem dimensjoner i en modell kan entreprenøren sammen med rådgivende ingeniør og arkitekt
se på forskjellige alternativer av en modell som gir lavere kostnader, mindre byggetid og et bedre
bygg med tanke på for eksempel energiforbruk, lys, lyd og varmeutslipp. Materialbruken kan også
optimaliseres slik at det kan bestilles opp mer nøyaktige mengder. Det finnes mange muligheter når
det kan prøves ulike alternativ av et bygg i en modell fremfor på byggeplassen.
Fordelene med å prosjektere og planlegge i 5D BIM i forhold til dagens tradisjonelle
prosjektplanlegging, prosjektstyring og programmeringsmetoder er:
•
•
•
•
•

Graden av forståelse av prosjektet øker hos aktører som er involvert i prosjektet
Risikoidentifisering
Økt nøyaktighet av budsjettering
Økt nøyaktighet av tidsberegning
Mer nøyaktig overleveringsdato
(Project Programme Management, 2009)

Får man med både tid og kostnad i BIM blir det med ett et virtuelt prosjekt istedenfor kun en 3Dmodell. Selve byggingen av bygget kan visualiseres, hvor det vises hvilken rekkefølge det skal settes
sammen avhengig av hvilke ressurser som er tilgjengelige. Det vises også hvor stor totalkostnaden
blir.
Per dags dato gjenstår det en god del på den teknologiske delen for praktisk å kunne gjennomføre et
BIM prosjekt i 5D. Det er programmer som er utviklet på området, men noen av dem er kun beta
versjoner enda. I tillegg til teknologien må også samarbeidsprosesser og personer involvert i
prosjektet utvikles. For at 5D BIM skal brukes på et prosjekt må hele prosjekteringsformen slik den er
i dag endres.
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3 Gjennomføring av byggeprosjekt
Dette kapittelet vil vise tre ulike måter å gjennomføre et byggeprosjekt på.
De virksomhetene som medvirker i byggeprosessen kan inndeles i tre grupper
•
•
•

Byggherre
Prosjekterende
Entreprenør

I tillegg kommer fabrikasjon og leveransevirksomhet som en gruppe aktører i byggeprosessen. Siden
det i oppgaven ikke fokuseres på selve byggingen av bygget, men prosessene før det, er ikke
fabrikasjon og leveransevirksomhet en av de tre hovedgruppene.
Byggherre, prosjekterende og entreprenør vil alltid være med i et byggeprosjekt uavhengig om det
bygges etter tradisjonell måte eller med bruk av BIM. Kort forklart er byggherre den som har
hovedansvaret for et byggeprosjekt, prosjekterende er de som planlegger bygget og entreprenører
er de som bygger bygget.

3.1 Tradisjonell prosess
Med tradisjonell gang i et byggeprosjekt menes slik byggeprosjekt blir utført per i dag, med
todimensjonale plan- og snittegninger. Teorien er basert på ”Bygningsadministrasjon” fra 1990
(Wigen, 1990) om ikke annet er spesifisert. Det har ikke blitt gjort noen store endringer i
byggebransjen siden denne boken utkom.
3.1.1

Gangen i et byggeprosjekt

Byggeoppdraget kommer fra et udekket behov hos byggherren eller et ønske om å investere med
tanke på avkastning. De prosjekterende mottar så oppdraget via ulike kanaler, som for eksempel
anbudskonkurranser, erfaringer fra tidligere prosjekt samt bekjentskap og lignende.
Byggherre kan være en person eller organisasjon, firma, etat eller myndigheter. Byggherren er
karakterisert ved at det er han som skal betale for bygget uavhengig om det er byggherre eller andre
som skal bruke bygget etter ferdigstilling.
Om prosjektet er av større omfang har byggherre ofte en plankomité som legger langtidsplaner for
prosjektet. Plankomiteen skal forberede prosjekteringen, gjøre forundersøkelser, skaffe nødvendig
grunnlag for prosjekteringen og kanskje skaffe tomt og finansiering. Det er plankomiteen som velger
prosjektleder, arkitekt og RIB og det er plankomiteen som setter sammen en byggekomité for
prosjektet.
Byggekomiteen skal ha oppsyn med realisering av byggeprosjektet og tar over arbeidet etter
plankomiteen.
Prosjektleder er den som har ansvar for prosjektadministrasjon. Hans hovedoppgave er den samme
som byggherren sin, og kan også virke som spesialkonsulent på juridiske, økonomiske og
administrative spørsmål. Prosjektleder opptrer på vegne av byggherre, og utfører helt eller delvis
byggherrens oppgaver i henhold til skriftlig avtale (Arbeidstilsynet, 2010).
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Byggeleder er den som har tilsyn med byggearbeidet på stedet på vegne av byggherren. Byggeleder
er ofte etablert på byggeplassen og har ansvar for å formidle informasjon og kontakt mellom
entreprenører, prosjekterende og byggherre. Byggelederen må ikke forveksles med entreprenørens
byggeplassjef.
Prosjekteringsgruppen er en gruppe som har til ansvar å prosjektere bygget eller anlegget og er
vanligvis satt sammen av arkitekter, rådgivende ingeniører og tekniske installasjonsingeniører, hvor
andre spesialkonsulenter kan delta i perioder. Denne gruppen bør ledes av en prosjekteringsleder.
Arkitektens hovedoppgave er å utforme bygget som skal bygges. Det vanlige i Norge er at arkitekten
er leder av planleggingsgruppen.
Rådgivende ingeniør bygg, RIB, er spesialister på ulike fagområder i bygget, det være seg
konstruksjon, lyd, inneklima og så videre. De bør bli tilsatt så raskt som mulig i et byggeprosjekt slik
at de kan tas med på råd allerede i oppstartsfasen av prosjektet. RIB prosjekterer sine anlegg i detalj
på tegninger som leveres sammen med mengdeberegninger.
Figur 16 viser et eksempel på en totalentreprise med byggherre, totalentreprenør,
underentreprenører, arkitekt og rådgivende ingeniører. Entreprise vil si hvordan byggherre velger å
sette bort arbeidet.

Figur 16 - Illustrasjon av en totalentreprise

Andre eksempler på type entrepriser er delt entreprise som er karakterisert ved at byggherre setter
bort arbeidene til de enkelte fag direkte til de respektive håndverkere eller entreprenører, én for
hvert fag. Hovedentreprise kjennetegnes ved at byggherre har en hovedentreprenør og flere
sideentreprenører som ikke hører til hovedentreprenøren. I generalentreprise er det en
generalentreprenør med flere underentreprenører.
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En byggeprosess kalles gjerne kontinuerlig selv om den kan gå i sløyfer med tilbakekoblinger og
modifikasjoner. Det er mulig å dele byggeprosessen inn i ulike faser eller trinn:
1. Programmering
2. Prosjektering

3. Kontrahering
4. Produksjon

5. Erfaring

Utredning
Byggeprogram
Skisseprosjekt
Forprosjekt
Hovedprosjekt
Detaljprosjekt
Komplettering
Anbud/kontrakt
Produksjonsplanlegging
Produksjon
Overtakelse/garanti
Prosjektvurdering
Forvaltning/bruk

Gangen i et prosjekt og de ulike fasene er basert på et tradisjonelt mønster for organisasjon og
prosjektering og forutsetter at et komplett prosjekteringsmateriale skal foreligge før bortsetting av
entrepriser og før anbud eller andre former for kontrahering.
De ulike fasene er vist i illustrasjonen under.

Figur 17 - Illustrasjon av fasene i et byggeprosjekt
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De ulike fasene

Programmering
Før selve programmeringsarbeidet vil byggherren ha forberedt prosjektet til en viss grad. Dette kan
omhandle tomtekjøp, en plan for finansiering og et anslag på pris og tid.
Utredning er det neste steget i en programmeringsprosess. Her vil det komme inn hva denne
virksomheten skal brukes til. Det vil bestemmes lokasjon til bygget og økonomiske vurderinger i en
større sammenheng. Dette er et typisk gjøremål for en plankomité. Det bør i denne fasen velges en
arkitekt og eventuelle konsulenter.
Byggeprogram er en formulering av de funksjonskrav som virksomheten stiller til bygningen. Her
kommer i tillegg funksjonskrav, krav om kvalitet, kvantitet, kostnad og tid samt egenskaper til bygget.
Her kan en økonomisk ramme skisseres for arkitekter og konsulenter.
Prosjektering
Plankomiteen eller byggherres ansvar er å skaffe prosjekteringsgrunnlag til de prosjekterende. Med
dette menes også data for tomten med kart, grunnforhold, reguleringer, vedtekter og klausuler.
Det er ikke vanlig å starte prosjekteringen før en god del punkter er avklart, som for eksempel mulig
adkomst, vanntilførsel, klausuler og heftelser på eiendommen og lignende punkter som er
avgjørende for plassering av bygget, utforming av bygget og generelt utnyttelse av tomten.
Deretter kan arkitekten begynne med en idé om hvordan dette bygget skal se ut. Her er innpass med
nærliggende bygninger og ytre miljø viktige faktorer. RIB bør allerede i denne fasen være involvert
med arkitekten slik at hovedoppslaget er teknisk gjennomførbart innenfor de økonomiske kriteriene.
I et forprosjekt legger arkitekten fram sitt/sine forslag for byggherre eventuelt gjennom en
plankomité eller byggekomité. Dette utkastet legges fram på skissestadiet. Så velges en skisse som
det arbeides videre med, slik at planer, snitt og fasader utarbeides. En situasjonsplan og en kort
beskrivelse av tekniske løsninger og hovedbæresystem samt materialer som skal brukes skal også
utarbeides i denne fasen. Forprosjektmaterialet skal så sammenstilles slik at det kan søkes om
byggetillatelse.
RIB sitt forprosjekt innebærer å finne tekniske løsninger, systemer og de viktigste dimensjonene. For
konstruksjonen gjelder dette valg av fundament og bæresystem, hovedmaterialer og ytre byggemål.
For tekniske installasjoner gjelder valg av vanntilførsel, avløp, krafttilførsel og plassering av sjakter,
kulverter, piper og lignende. Plankomiteen avslutter som regel sitt arbeid når forprosjektene er klare.
Søknad om byggetillatelse må så gjennomføres, og byggemeldingen som leveres inn er et juridisk
dokument satt sammen av bilag og tegninger som gir en oversikt over prosjektet slik at det kan
bedømmes i detalj. Etter at byggetillatelse er gitt og andre meldinger og forskrifter som for eksempel
godkjente tilfluktsrom eller meldinger fra sanitær- og elektroinstallatører er godkjent kan
prosjekteringen gjennomføres.
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Hovedprosjektet danner et grunnlag for mer detaljert prosjektering og det kan her settes opp et
detaljert budsjett og finansieringsplan. En videreføring av hovedprosjektet er detaljprosjekt hvor alle
detaljer på tegninger skal være klare og det skal utarbeides byggebeskrivelser, rombehandlingslister,
tabeller og andre bilag.
Ulike prosjekteringsprosedyrer kan gi ulike utfall når det kommer til igangsetting og ferdige
utarbeidede dokumenter. Ved konvensjonell prosjektering arbeider et frittstående
prosjekteringsteam sammen, og det er ønskelig at alle tegninger og annen dokumentasjon er ferdig
gjennomarbeidet før det sendes ut på anbud. Ved delvis bortsetting av arbeider er det vanskeligere å
holde oversikt over byggekostnadene. Oppstykket arbeidsfordeling skaper oftere kollisjoner mellom
råbygg og tekniske installasjoner.
Prosjektmateriale bør være ferdig når selve byggingen skal begynne. Arkitekten skal levere fullt
oppdrag i form av arbeidstegninger, skjemaer og detaljtegninger for alle bygningsmessige arbeider.
Dette innebærer blant annet alle nødvendige snitt og fasader i målestokk 1:50 og plan og snitt av
dører, vinduer, trapper etc. i målestokk 1:20. Arbeidstegningene skal vise romdeling i plan,
konstruksjoner av vegg, gulv og tak, utforinger, trapper, sjakter og lignende. Arkitekten kan ikke
fullføre alle arbeidstegninger i første omgang, da det stadig kommer rettelser fra konsulenten sin
side, og konsulenten er avhengig av å ha siste oppdaterte tegninger fra arkitekten.
Den beste fremgangsmåten er at arkitekten kladder sine arbeidstegninger og sender de videre som
transparente kopier til konsulentene slik at de har et underlag å tegne direkte på. Kladdene bør være
nøyaktige i målestokk men ikke med alle detaljer og forklaringer på. Disse kladdene skal så samkjøres
med konstruktørene og parallelt med at konstruktørene jobber kan da arkitekten gå videre med sine
skjemategninger og detaljer for å så igjen klargjøre med konstruktørene kontinuerlig. Først når
konsulentene har sine saker klarlagt kan arbeidstegninger lages og da helst forbli urørt.
Skjemategninger er tegninger som viser for eksempel innvendige trapper, heissjakter og balkong.
Senere kan det forekomme skjemategninger for andre innbygningsdeler som vinduer og dører.
Detaljtegninger er tegninger over detaljer som enten blir for store for skjemategninger eller som ikke
hører til noen skjemategninger. Typiske detaljtegninger er vindus- og dørprofiler med omramming.
Dataprogrammer gjør at man kan lagdele tegninger slik at hvert fag har sitt lag. Når disse legges oppå
hverandre kan de kontrolleres for kollisjoner.
Romliste er nyttig å sette opp slik at alle rommene har et eget nummer. Disse numrene kan så brukes
videre i plantegninger. Romlisten bør utvides til å inneholde også flatebehandling av tak, vegger og
gulv i alle rom. Om denne listen er detaljert nok kan mengdeberegningene bli enklere og dermed
gjøres raskere.
RIB må utarbeide egne arbeidstegninger, som for eksempel forskalingstegninger og
armeringstegninger med forklaring. For VVS anleggene kan det enten leveres felles tegninger for alle
tre delene eller de kan leveres separat. Arkitektens midlertidige tegninger kan brukes som underlag
for VVS.
Tegningene må registreres og merkes med hvem som har laget de, innhold, målestokk og annen
relevant informasjon.
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Kontrahering
I kontraheringsfasen formidles overgangen fra prosjektering til produksjon. I denne fasen inngås en
eller annen form for kontrakt eller avtale, og hele prosedyren med bortsetting av byggearbeidene på
entreprise skjer her. Kontraheringsfasen består av en kompletteringsfase og en fase for anbud og
kontrakt.
Med kompletteringsfasen menes at detaljprosjektet kompletteres med opplysninger som har
betydning for produksjonen og anbudsgivningen.
Anbud og kontraktfasen omfatter hele anbudsprosedyren med blant annet utforming av anbudet,
kontrollregning og kontraktsforhandlinger.
Produksjon
Ved produksjon av bygget menes fremstilling av komponenter og oppføringen av bygget. Forut for
dette bør det ligge til grunn en planleggingsfase.
Produksjonsplanlegging omfatter valg av driftsopplegg og metoder for entreprenøren samt rigging og
organisering av byggeplassen. Tidsplaner av ulik grad fra grov oversiktlig til helt ned på detaljnivå skal
fremstilles under produksjonsplanleggingen. Byggelederen har ofte ansvar for å lage en felles
fremdriftsplan for koordinering av entreprisene. Typiske fremdriftsplaner er som vist i figur 18. Her
er det brukt aktivitetsbasert planlegging i form av et Gantt diagram.

Figur 18 - Eksempel på et Gantt diagram (Fiskum, 2010)

Byggeleder har ansvar for å følge opp arbeidets gang og påse at intensjonene blir oppfylt. En
fagmann skal ha ansvar på byggeplassen slik at arbeidene utføres i henhold til prosjektdokumentene.
Til slutt skal byggherren formelt overta bygget.
Erfaring
Etter avsluttet oppdrag bør prosjekteringsteamet se på resultatene for å få tilbakeført erfaring. Det
bør sees på erfaringer for kostnader og for bruk, drift, vedlikehold og skader.
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3.2 Prosess med BIM
Dette kapitlet vil dreie seg om hvordan Statsbygg, som er en av de fremste på bruken av BIM i Norge,
går frem for å bruke BIM i en byggeprosess1. BIM-manual 1.1 (Statsbygg, 2009) bygger på Statsbyggs
BIM-manual 1.0 samt erfaringer med konkrete byggeprosjekt utført med BIM, som Høgskolen i
Tromsø og Høgskolen i Bodø. Statsbygg mener at det er viktig at man tidlig i prosjekteringen unngår
kollisjon mellom de involverte fagene. BIM-manual 1.1 inneholder Statsbyggs generelle retningslinjer
for bruken av BIM i deres prosjekter, og kan finnes på Statsbyggs hjemmesider. Hele prosessen er
basert på BIM-manual 1.1 om ikke annet er spesifisert.
I BIM-manual 1.1 er det definert 7 faser (fase 0-5 og fase 9, fase 6,7 og 8 eksisterer ikke enda) som
omhandler hvilke faser som er i et byggeprosjekt. De er beskrevet av Stasbygg (direkte sitat):
0 Programfase - initiering, romprogram, funksjonsanalyser, byggeprogram, andre
type tidligfase planleggingsaktiviteter med mer der formålet er å stille krav og angi
forutsetninger for oppdraget/byggverket.
1 Skisseprosjekt - første prosjekteringsfase, kan inneholde alternative løsninger.
2 Forprosjekt - andre prosjekteringsfase, angir normalt et sett med beskrevne og anbefalte
systemvalg for alle fag.
3 Detaljprosjekt - tredje prosjekteringsfase, prosjektert løsning brakt fram til nivå der det kan sendes
ut for prising med NS 3420-koder, objekter er beskrevet generisk, det vil si ikke-produktspesifikt.
4 Byggefase - fra innkomne anbud og helt fram til ferdigstillelse/overtakelse,
inkluderer bearbeiding av modell for byggeplass, endringer i objekter under
bygging, prøvedrift og endringer som oppfølging av ferdigbefaringer.
5 FDVU - fra bygget anses ferdigstilt/overtas av forvalter, via reklamasjon, løpende
drift, vedlikehold, utskiftinger mv, helt til byggverket er avhendet/revet.
NB! Dersom byggverket skal utvikles/omgjøres/rehabiliteres i et omfang som tilsier
at det reelt er et eget byggeprosjekt, benyttes fase 0-4 for å beskrive dette. Fase
5 benyttes for å beskrive en situasjon med normal drift og moderate endringer som
håndteres innenfor forvalters løpende FDV-oppgaver.
9 Annet - benyttes for å angi forhold som går på tvers av flere faser, ikke følger normal faseinndeling,
eller på annen måte må behandles spesielt.

1

Det er flere andre bedrifter som har utviklet eller er i gang med BIM-manualer(for eksempel Statoil) men det
er tatt utgangspunkt i Statsbyggs BIM-manual da de har gjort flere prosjekter med BIM og har utarbeidet
manualen ut fra erfaringer fra prosjektene.
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Statsbygg har utviklet en prosessmanual som kan brukes som et hjelpemiddel til å se hvilke prosesser
og faser som kommer etter hverandre, se figur 19.

Figur 19 - Rekkefølgen av prosessene (Statsbygg, 2009)

Som det sees ut fra figur 19 gjelder dette prosesskartet fra ”vugge til grav” altså fra en prosjektidé
oppstår til drift og forvaltning av bygget.
Det må på forhånd defineres hvilke krav det er til filformat, til språkbruk (hvilket ”bibliotek” man
bruker, for eksempel IFD-library 2.0), hvordan man skal navngi filer osv. Statsbygg har definert sine
krav i en tabell i BIM-manual 1.1, side 14.
Programfasen
Programfasen er den første fasen av et byggeprosjekt hvor byggherren har ansvaret. Statsbygg
betrakter programmering som en fase som avsluttes før prosjekteringen begynner. I programfasen
skal det bestemmes:
•
•
•
•

et romprogram, som har et programkrav til rom og arealer med funksjon og programmert
areal
et funksjonsprogram som angir krav til funksjonelle sammenhenger
et byggeprogram som samler romprogram og funksjonsprogram sammen med tekniske krav
til bygget
programskisser som angir hvordan man kan løse programkravene med en grov
bygningsstruktur

Statsbygg krever at programfasen skal ende i en ”krav-BIM” som skal være i IFC-format og som inngår
i en forutsetning for å starte prosjektering. Krav-BIMen kan sees i BIM-manual 1.1, side 22, hvor det
er definert hvilke punkter som SKAL være med, BØR være med og KAN være med.
Forprosjekt fase
Prosjekteringen gjøres av ulike aktører som arkitekt (ARK), rådgivende ingeniør bygg (RIB),
rådgivende ingeniør vann, varme, sanitær (RIV) og rådgivende ingeniør elektro (RIE). Prosjekteringen
kan deles opp i tre deler; skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt. Skisseprosjekt og forprosjekt
er en del av forprosjektfasen, mens detaljprosjekt er en del av detaljprosjektfasen.
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Skisseprosjekt
Skisseprosjektet er begynnelsen på prosjekteringen og starter med at arkitekten begynner å
modellere bygget. Arkitekten skal utarbeide forslag til arealbruk og volumoppbygging som skal
tilfredsstille byggeprogrammets krav. Det skal også avklares konstruksjonsprinsipper og plassering av
tekniske anlegg. Dette skal så legges på en IFC modell server. Tekniske fag og ”analyse gruppe” (slik
som kostnadsestimering og energisimulering) skal da kunne hente modellen og enten sette inn flere
objekter eller endre egenskaper på allerede eksisterende objekter. Etter dette skal modellen kunne
brukes som grunnlag til å søke om byggetillatelse. IFC-modellen kontrolleres mot IFC-modellen fra
programfasen og avvik behandles. Terrenget rundt skal så modelleres/importeres til modellen og så
leveres fagmodellen over til byggherre.
Forprosjekt
Ved slutten av et forprosjekt skal modellen være på et nivå der alle prinsippvalg og
hovedsystemløsninger med angitte standarder og omfang er satt med en tilhørende begrunnelse for
valgene som er gjort. Etter denne fasen skal det i prinsippet ikke være nødvendig å foreta endringer
og valg som påvirker kvalitet, fremdrift eller økonomi. I denne fasen er det ønskelig at det er mulig å
sende inn en BIM for søknad om byggetillatelse via ”ByggSøk”. Dette er enda ikke fullt utviklet, men
Statsbygg ser for seg at det etter hvert skal være mulig å sende inn modellen med utdrag som gir
tilstrekkelig med informasjon til å søke om byggetillatelse.
Detaljprosjektfase
Detaljprosjekt
Statsbygg holder enda på å utvikle detaljprosjektering med BIM, men de henviser til den Finske
Statsbygg, Senaatti-kiinteistöt, sin manual. Denne manualen går i detalj for ulike deler av bygget, hva
som skal være med og hvordan (Senaatti, 2007).
Per i dag mener Statsbygg at BIM-programmer ikke gir nøyaktige nok 2D-tegninger. De mener at
tegningene enda er for dårlige til å bruke som arbeids/-anbudstegninger så disse tas ut fra den
prosjekterendes DAK-systemer.
Byggefase
Bygging
Her er byggherren, i dette tilfellet Statsbygg, avhengig av hvilke kunnskaper om BIM den valgte
entreprenør sitter med. Ut fra hvor stor grad entreprenøren kjenner og bruker BIM må det velges en
fremgangsmåte for hvordan modellen skal brukes. Det forutsettes uansett at modellen oppdateres
slik at den blir så nært ”as-built” som mulig. Spesifikke produktegenskaper ved entreprenørens
leverte produkter skal legges inn i modellen (eventuelt oppdateres om de allerede er lagt inn).
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Forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling
Overtakelse
Grunnlaget for FDV-BIM skal være den ”as-built” BIM modellen som er lagt til grunn for
entreprenørens arbeid, og som er oppdatert på alle produkter og spesifikasjoner2. Modellen og
dokumenter må renskes for informasjon som ikke lenger trengs i overtakelsen og FDVU fasen.
Erfaringsoverføring
Statsbygg har som mål at informasjon om en BIM skal inngå i aktiv læring om hvordan det er å jobbe
med BIM og hvordan det kan forbedres. Denne informasjonen skal videreføres fra ett prosjekt til det
neste slik at det blir en kontinuerlig erfaringsoverføring.
Ansvarsområde og spesifikke krav til de ulike fagene ARK, RIB, RIV og RIE er spesifisert i vedlegg i
BIM-manualen. Her finnes krav som for eksempel at arkitekten har satt inn vinduer som har rett
dimensjon og utforming i detaljprosjektet. (Statsbygg, 2009)

2

Dette kan være for eksempel at entreprenør har tenkt å bruke dør av type A og modellert det inn i modellen,
men ender opp med å bruke dør av type B istedenfor.
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3.3 Sammenligning
Her er noen spesifikke punkter sammenlignet i tradisjonell fremgangsmåte og tilsvarende med BIM.
Denne sammenligningen går på spesifikke detaljer som må gjøres annerledes, ikke hele
samarbeidsprosessen.
Hva
Formater

Fremstilling av bygget
Nye løsninger

Mengdeberegning

Kollisjonstester

Romskjema

Tradisjonell prosedyre
Tegningsformater som for
eksempel DWG, DGN, DXF, TIFF
og PDF
Tegninger
Kan enkelt tegnes for hånd

Gjøres ut fra arealfunksjon i
Autocad, men volum må regnes
for hånd
Gjøres enten ved hjelp av et
lysbord hvor du legger
tegningene fra ulike fag oppå
hverandre, eller ved å manuelt
se over alle tegninger om du
har de i samme DAK fil bare på
ulike lag
Lages manuelt og inneholder
overflatebehandling av hvert
rom

Innpass med nærliggende bygg

Arkitekt må se det for seg eller
bygge modeller av papp eller
lignende

Søknad om byggetillatelse

Alle tegninger og
dokumentasjoner må samles og
sendes inn
Alle tegninger og
dokumentasjon til bygget
samles i en perm og gis til
byggherre (Valmot, 2008)

FDVU

Presentasjon

Bygget presenteres enten ved
hjelp av 2D snitt tegninger eller
en skisse

BIM prosedyre
Modellformater som for
eksempel IFC, IfcXML, pln, rvt
osv
Modell
Det må lages nye objekter og
kanskje tilhørende familier som
må implementeres i biblioteket
som brukes
Tas ut fra modellen i for
eksempel VICO Office
Kan overføre modellen til et
regelsjekkeprogram som
gjennomsøker modellen for
kollisjoner3

Tas ut av modellen og kan
inneholde alt fra
overflatebehandling til
dørskjema og vindusskjema
Kan lett lage ”klosser” som skal
forestille nærliggende bygg og
dermed se hvordan lysforhold
og innpass blir
En modell samt beskrivelse av
bygget kan med tiden) sendes
via internett
En database blir opprettet som
inneholder all dokumentasjon
til bygget. Flere kan ha tilgang
og endringer som gjøres i
etterkant kan enkelt
oppdateres i databasen
Du kan gjengi bilder av
modellen, gå igjennom den, fly
gjennom osv. Mange
muligheter

Tabell 1 – Sammenligning av prosedyrer ved tradisjonell prosess mot BIM prosess

3

Slike regelsjekkeprogram kan også teste for eksempel fremkommelighet for rullestolbrukere i et bygg.
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Dette er kun noen få punkter som må endres ved bruk av BIM. Det er mange andre punkter som må
endres, men til nå har mye av fokuset vært på den tekniske biten. Denne tabellen representerer
tankegangen slik den har vært til nå. Det er satt lite fokus på at prosesser og mennesker må endres
for at bygging med BIM skal være fordelaktig.

3.4 Integrated Design and Delivery Solutions
Med Statsbyggs BIM-manual er det få samarbeidsformer eller prosesser som er endret. Det Statsbygg
har gjort er å ta utgangspunkt i gamle samarbeidsformer, men istedenfor tegninger brukes det
modeller. Selv om mye mer blir gjort på data trenger det ikke å gi en bedre og mer effektiv
samarbeidsprosess, slik venstre del av figur 20 viser. Integrated Design and Delivery Solutions,
referert til som IDDS heretter, er en måte å løse dette på. Tanken med IDDS er å snu på hele
samarbeidsprosessen slik at det BIM ikke bare betyr å bytte ut tegninger med modeller, men å starte
med blanke ark slik at byggeprosessen kan optimaliseres. IDDS fremmer en samarbeidsform slik som
på høyre del av figur 20.

Figur 20 – Samarbeidsprosesser (CIB, 2008)

3.4.1

Hva IDDS er

Integrated Design Systems (IDS) er en del av programmet til CIB; Conseil International du Bâtiment
(på engelsk: International Council for Building). CIB har som mål å arbeide med et internasjonalt
samarbeid mellom fag og forskning for byggebransjen. I 2006 begynte CIB arbeidet med Integrated
Design Solutions som i 2008 skiftet navn til Integrated Design and Delivery Solutions (CIB, 2010).
3.4.2

Hvorfor IDDS

Overgangen fra tradisjonelle prosesser innenfor bygg til prosesser gjort med BIM skjer nå med
økende fart. Denne overgangen endrer teknologien som brukes i byggeprosessen, og den vil også
endre samarbeidsmåter, ansvar, roller og arbeidsoppgaver til de ulike aktørene. Det er derfor viktig
at det sees som en helhetlig prosess å gå over fra tradisjonell byggeprosess til en BIM basert prosess.
IDDS skal være en forbedret måte å arbeide på i forhold til overgangen til BIM når det kommer til
samarbeid, koordinasjon, kommunikasjon, og andre prosesser (CIB, 2008).
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IDDS har en tredelt tilnærming på overgangen, nemlig Mennesker – Prosess – Teknologi, se figur 21.

Figur 21 - Illustrasjon av Mennesker - Prosess - Teknologi

Det IDDS vil med denne tredelte tilnærmingen er å gjøre overgangen fra tradisjonell prosess til BIM
basert prosess raskere og enklere. Det er mye som tilsier at byggeprosessen kan gjøres raskere,
bedre og gi mer profitt med BIM kontra tradisjonell prosess. Inntil nå har overgangen til bruken av
BIM gått sakte fordi mange ikke vet hvordan de skal ta i bruk BIM i byggeprosessen. Noen prøver å
forme BIM inn i de eksisterende prosessene, mens andre har godtatt de fundamentale endringene
som skal til for at arbeid med BIM skal fungere. Dette er grunnen til at det må sees på mennesker,
prosess og teknologi når BIM skal implementeres (CIB, 2009).
IDDS er en fremgangsmåte for å forbedre byggebransjen slik den er i dag. IDDS ser både på bruken av
BIM og ”Beyond Building Information Models”. Med det menes hvordan man kan knytte
konstruksjonen til et bygg opp mot ulike konstruksjonsklassifikasjonssystem, hvordan optimering av
planlegging gjennom virtuelle prosjekt kan gjøres og hvordan det kan integreres designsystemer for
utforming av bolighus samt flere andre punkter (CIB, 2009).
IDDS signaliserer radikale endringer i byggeprosessen samtidig som det anerkjennes at dette må
være en kontinuerlig prosess. IDDS utfordrer dagens byggeprosess ved å sette lys på ueffektive
punkter, men også ved å gjøre det lettere å endre på dette. IDDS vil gjøre byggebransjen til en mer
produksjonslignende industri som likevel beholder de individuelle utformingene av et bygg. En
direkte konsekvens som oppnås ved bruk av IDDS er at de tradisjonelle arbeidsrollene endres og
geografiske barrierer fjernes ved at mye i dag foregår online (CIB, 2009).
Designet på et bygg bestemmer hva som skal konstrueres, så integrerte designløsninger må begynne
med å involvere andre enn bare arkitekten i designprosessen. Dette betyr at mange aktører må
samarbeide og for å få til dette trengs en ny type prosjekteringsledelse som kan få en mer
samarbeidende og integrert designprosess (CIB, 2009). Det er vanskelig å definere en systematisk
entydig definisjon av fremgangsmåte slik at alle involverte parter i byggeprosessen kan ta del i
utformingen av bygget (CIB, 2009).
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I dag er ny teknologi og nye designprogrammer som til sammen skaper
bygningsinformasjonsmodeller tilgjengelig, men bruken av BIM har til nå vært liten. Det har vært
mye fokus på teknologien rundt BIM, men lite fokusering på prosessen som trengs for å
implementere BIM. Hele samarbeidsprosessen må omstruktureres for å kunne bruke BIM på en
effektiv måte (CIB, 2009).
CIB hadde den første internasjonale konferansen for hvordan byggebransjen kan forbedres ved hjelp
av Integrated Design and Delivery Solutions 10-12 juni 2009. Fra denne konferansen ble det laget en
samling av artikler/bidrag om implementering av BIM. Finske forskere har sett på hvilke utfordringer
det er med å integrere BIM i byggeprosessen i ”Pinpointing and classifying Challenges in an
Integrated Design Process” (CIB, 2009). I denne rapporten er det fokusert på to hovedproblemer; å
utvikle prosessen slik at implementering av BIM i byggeprosessen blir gjort på best og mest produktiv
måte, og å påpeke mangler med programvarene slik at de kan utvikles til å bli mer brukervennlig for
designere, konsulenter og andre aktører.
Denne rapporten har sett på helheten av hva som må endres samtidig for at det skal kunne arbeides
effektivt med BIM. Rapporten påpeker at problemet med en prosess hvor mange aktører er involvert
er ikke å finne en optimal løsning under visse kriterier. Problemet er å finne en løsning som alle kan
forholde seg til og bruke i en situasjon som kan endre seg. Hovedmålet må alltid være å finne ut hva
problemet er før man prøver å løse problemet. Deres konklusjon er at store endringer er vanskelig i
et prosjektbasert miljø slik byggebransjen er. Det er et klart behov for å lage en prosess som sikrer
erfaringsoverføring mellom ulike prosjekter etter hvert som flere BIM prosjekt blir utført. For å
bruke BIM effektivt trengs det tette bånd mellom aktørene til prosjektet og selve prosjektet helt fra
begynnelsen av. Det har vist seg å være fordelaktig å la hele designteamet og kalkulatører delta på et
tidlig tidspunkt, men også arbeidsekspertise kan være lurt å integrere i tidlig fase. Prosjektstyring er
en av de største hindringene i å kunne utnytte BIM effektivt. Det er gitt kurs til designere, arkitekter
og rådgivende ingeniører for å kunne bruke modellen, men prosjektstyringsdelen er det satt lite
fokus på. Det nevnes også at det er satt fokus på fordeler med BIM som en helhet, ikke hvilke
fordeler en enkel bedrift eller enkeltperson kan ha av BIM. Rapporten konkluderer til slutt med at det
til nå er sett på teknologi, menneske og prosess hver for seg for å implementere BIM i byggebransjen
og det er grunnen til at det går tregt. BIM er en samarbeidsprosess og det må erkjennes at
mennesker - teknologi - prosess henger sammen.
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4 Analyse
Denne delen er en analyse av et lite testprosjekt av en BIM i 5D. Hovedformålet med dette var å se
om 5D fungerer i praksis og ikke bare i teorien, og å simulere fremdriften med tid og kostnad.

4.1 Hva kan oppnås med 5D
Som nevnt tidligere er hensikten med 5D at man kan oppnå:
•
•
•
•
•

Økt grad av forståelse prosjektet hos aktører som er involvert i prosjektet
Risikoidentifisering
Bedre budsjettering
Økt nøyaktighet av tidsberegning
Mer nøyaktig overleveringsdato
(Project Programme Management, 2009)

Det er skrevet mange teorier om BIM og også 5D BIM, men etter det forfatteren er kjent med er det
svært få prosjekter som har benyttet seg av alle fem dimensjonene på byggeprosjekt i Norge.
Hensikten med analyseprosjektet var å se om det er mulig å legge til tid og kostnad til en 3D BIM med
dagens datateknologi innenfor BIM slik at det til sammen ble en BIM i fem dimensjoner. Om dette
var mulig skulle tallene gjort med tradisjonelle ingeniørprosesser sammenlignes med tallene fra
bygningsinformasjonsmodellen for å vurdere eventuelle avvik.

4.2 Om prosjektet
Modellen er levert av EDR som leverer VICO Software i Norge. Et horisontalsnitt med dimensjoner er
vist i figur 22. Et vertikalsnitt med etasjehøyde og avstand mellom søyler er vist henholdsvis i figur 23
og figur 24. En perspektivtegning av modellen er vist i figur 25.

Figur 22 – Horisontalsnitt med dimensjoner
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Figur 23 – Vertikalsnitt med etasjehøyde

Figur 24 – Vertikalsnitt med avstand mellom søyleradene
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Figur 25 – Analysemodellen i perspektiv

Prosjektet er et råbygg bestående av dekker, søyler og en sjakt med trapp. Hele bygget er tenkt
utført i plasstøpt betong, mens trappen er en prefabrikkert trapp som settes direkte inn. Det er fire
søyler i bredden i hver rad og avstanden mellom alle søyler er fire meter hver vei. Det ble gjort
endringer på den originale modellen. Disse endringene ble gjort i Archicad. Endringer som ble gjort
var å redusere dimensjonen på alle søylene fra 300x300mm til 250x250mm. Dette ble gjort da det
kom fram under beregningene av armering4 i søylene at søylene kunne ta mye mer last en den som
ble antatt. Dermed var det unødvendig å ha så store tverrsnitt på søylene.
Det må tas hensyn til at dette ikke er et reelt bygg som skal bygges. Skulle bygget ha blitt utført i
virkeligheten må det gjøres noen endringer. Disse er listet opp nedenfor:
•

•

•

•

Grunnarbeider: Modellen inneholder ingen grunnarbeider. Hadde dette skulle vært en reel
modell av et råbygg er grunnarbeider det første som hadde blitt gjort slik at bygget har et
solid fundament å stå på.
Søylene: På det plasstøpte bygget er det lagt inn alt for mange søyler. Det fremkom under
dimensjoneringen at betongen tok alt trykket og kun minimumsarmering var nødvendig. Det
er tilstrekkelig med en søylerad i midten og to på siden. Avstanden mellom radene bakover
kan også økes.
Trappesjakten: Trappesjakten er lagt til den korteste delen av bygget, men dette gir ingen
stabilitet til den lengste delen. Det burde vurderes å ha en vegg eller en sjakt som avstivning
på den lange delen av bygget. Eventuelt kan trappesjakten flyttes til den andre siden.
Dekkene: Dekketykkelse på et slikt bygg er normalt 265mm og ikke 300mm slik det er her.
Det holder langt med 265mm og skulle dette blitt bygd i virkeligheten hadde nok tykkelsen
blitt redusert.

4

Det ble regnet ut armeringsmengde og dimensjon på stenger for hele bygget, men da det viste seg at AF
Gruppen ikke brukte noe av dette i sine kalkulasjoner er disse beregningene ikke tatt med.
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Modellen levert av EDR ble brukt til å gjøre mengdeberegninger og armeringsberegning. Disse ble så
sendt til en kalkulatør i AF Gruppen som beregnet kostnadene for de ulike delene av bygget.
Kostnadene kan sees i vedlegg 1 og 3. Da AF Gruppen har en annerledes måte å gjøre
mengdeberegninger på enn det som opprinnelig ble gjort, er kostnadene også noe annerledes enn
først tiltenkt. Det er lagt til en del kostnader på elementer som ikke er med i modellen slik som
isolering og grunnarbeid. Dette er lagt inn i VICO Office Cost Planner selv om det ikke er tilhørende
objekter i selve modellen på det.

4.3 Antagelser og forenklinger
Selv om det ikke er et ordentlig fundament under modellen er det valgt å regne dekket mot grunn
som et slags fundament. I Takeoff Manager er hele nederste dekke regnet som fundament, mens i
Cost Planner er det tatt med som gulv på grunn og fundamentposten er kostnader tatt direkte fra AF
Gruppens beregninger og satt inn i kostnadsplanen uten noen kobling mot modellen.
Det er lagt inn samme type arbeider på alle postene i hele prosjektet som en forenkling. Til vanlig
ville det vært ulike arbeidere til for eksempel forskaling og jernbinding.

4.4 Presentasjon av programmene
Programmene som er brukt er Archicad, VICO Office og VICO Control. Dette er programmer beregnet
for å bruke til BIM.
4.4.1

Archicad

Archicad er et program levert av Graphisoft og samarbeider med VICOs programmer. Archicad er
utviklet av arkitekter for arkitekter (Graphisoft, 2010). I Archicad kan bygget modelleres ved hjelp av
objekter. Det kan ikke settes inn konstruksjonsmessige detaljer i dette programmet da det er ment
for bruk til arkitekter. Der er Tekla Structures5 et bedre program å bruke.
4.4.2

VICO Software

VICO Software er ledende på markedet med programmer som gir en 5D BIM. VICO anvendes av de
største entreprenørene i Norge og PEAB mener at:
”Genom att bygga en 5D-modell tillsammans med Vico Software räknar Peab med att kunna
minska produktionskostnaden med cirka 15 procent, bland annat genom färre fel under
byggfasen." (EDR, 2010)

VICO Software er levert av EDR i Norge, og de programmene som ble benyttet til analysen er VICO
Office og VICO Control. VICO Office er programmet som ble brukt til å legge kostnader til modellen
mens VICO Control er programmet hvor fremdriftsplanen legges til.

5

Tekla Structure er et konstruksjonsprogram der bjelker, mengde armering og andre konstruksjonsmessige
detaljer kan modelleres.
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4.5 Stedsbasert planlegging
Location Based Planning (LBS) på norsk kalt stedsbasert planlegging er en måte å planlegge et
prosjekt på. Ved tradisjonell utførelse av et byggeprosjekt er det vanlig å bruke aktivitetsbaserte
Critical Path Metode (CPM) i planleggingen. Hovedforskjellen mellom LBS og CPM er at stedsbasert
planlegging tar utgangspunkt i aktivitetene som enkeltelementer bundet sammen av logiske
koblinger mens aktivitetsbasert planlegging fokuserer mer på ressursflyten gjennom prosjektet
(Sousa, 2009).
VICO Control har kombinert stedsbasert planlegging med Line of Balance metoden. Line of Balance
(LoB) er en planleggingsmetode som viser produksjonshastighet og varighet av aktiviteter grafisk
(Sousa, 2009), se figur 26. Her kan strekene representere arbeidslag. Avhengig av produksjonsraten
til de ulike arbeidslagene vil stigningen på linjen variere. Ut fra figur 26 kan man se at lag A2 har en
raskere produksjonsrate enn lag A3. For å ha en effektiv prosess bør disse linjene være mest mulig
parallelle. Ved LoB kan resursbruken balanseres slik at du reduserer ”dødtid” på resursene som er
tilgjengelige.

Figur 26 - Line of Balance planleggingsmetode (Yaghootkar, 2010)

Ved bruk at stedsbasert planlegging må det planlegges hvordan bygget skal deles opp. Det er vanlig å
dele opp bygget i soner i tillegg til etasjer.
VICO Control benytter seg av en hierarkisk stedsnedbryting for å effektivt kunne planlegge mengden
av arbeid som utføres i prosjektet over tid (VICO Software, 2010). Nedbrytningsstrukturen til et
prosjekt er viktig og det må tilpasses hvordan produksjonen er tiltenkt. VICO har definert fire punkter
ved fastsettelse av stedsnedbrytingsstrukturen:
1. Definer først øverste nivå; Typisk inndeling er separate konstruksjoner
2. Definer midtnivå; Typisk inndeling er etasjer
3. Definer laveste nivå; Typisk inndeling er soner eller nivåer der kun ett arbeidslag kan jobbe
på samme tid
4. Det er viktig å ikke definere steder for detaljert.
(VICO Software, 2010)

38

BuildingSMART: Organisering for 5D prosjektering

Signe Marit Krohn Lakså – juni 2010

4.6 Simuleringen
Modellen ble som nevnt tidligere levert av EDR. Selve 3D modellen var i Archicadformat og
endringene ble gjort i Archicad før modellen ble eksportert6 til VICO Office. Bygget var modellert slik
at det enkelt kunne deles opp i soner, det vil si at dekkene var splittet opp i 4 deler istedenfor å være
et sammenhengende dekke. Dette kan sees ut fra figur 28 der en av sonene er markert. Hvordan
sonene er delt opp er vist i figur 27.

Figur 27 - Bygget delt i soner

4.6.1

Kostnad

Etter å ha laget et prosjekt i VICO Office ble bygget delt opp i soner i Takeoff Manager, en del av
VICO Office. Her kan det lages soner som så kobles til selve modellen. Sonene bør deles opp med
tanke på stedsbasert planlegging, som beskrevet i kapittel 4.5.
Bygget ble delt opp i fire soner som hver går over tre etasjer. Så ble alle mengdene som hørte til de
respektive sonene koblet til mengdepostene, se figur 28. Her er Betongdekke Sone A markert i
mengdeposten og tilhørende geometri er markert gul i 3D View.

Figur 28 - Oppdeling av bygget og kobling til mengdepostene
6

VICO Office har etter denne modellen ble eksportert kommet med en ny versjon som gjør det mulig å
importere IFC-filer inn i VICO Office. Dette var ikke mulig på tidspunktet analysen ble gjort.
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Råbygget ble delt opp i fem ulike poster; betongvegg, betongtrapp og repos, fundament,
betongdekke og søyle. Det kan ut fra Value settes hva slags type mengde dette er og hvor mange det
er av den type mengde i modellen.
Så ble alle kostnadspostene satt opp i Cost Planner. De postene som er brukt er de samme som AF
Gruppen har valgt, se vedlegg 3, og de samme kodene og kostnad/enhetspriser er brukt. Oppsettet
av kostnadspostene er vist i figur 29. Her legges de inndelt i soner slik at postene forskaling forkant,
isolering grunn, dampsperre grunn og så videre finnes under både sone A, B, C og D. Det samme
gjelder for søylene og dekkene. Veggen og trappen står begge i sone D, så det var unødvendig å dele
de inn i soner.

Figur 29 - Kostnadspostene
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Hver og en kostnadspost ble så koblet til en pris per enhet og en enhet i modellen, se figur 30. Her
vises et eksempel på dampsperresjikt gulv på grunn. Source Quantity brukes for å koble mengder fra
modellen til kostnaden. Det kommer opp en oversikt over alle delene som ble definert i Takeoff
Manager og det må velges ut relevant areal for denne posten. Siden dampsperre ligger på toppen av
dekket ble Top Surface Area brukt da dette gir samme areal som dampsperren.

Figur 30 - Hvordan kostnadspostene blir koblet til modellen

En post som ble noe forenklet var overflatebehandling på søyler. Dette på grunn av at det var
vanskelig å finne igjen nøyaktig areal ut fra det AF Gruppen hadde valgt, se utdrag fra AF Gruppens
rapport nedenfor.

Arealet fra AF Gruppen sine kalkulasjoner ble dermed delt på antall soner og satt inn i
kostnadsberegningen. Dette er en grei antagelse da sonene er nesten like store. Det samme ble gjort
med dekket da det var noe uklart hvilket areal som lå til grunn for de beregninger som ble gjort.
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Etter at alle kostnadspostene var koblet til modellen ble kostnadene for hver enkelt post lagt inn med
AF Gruppens beregninger som mal. I VICO Office kan det lages en ny fane hvor det kan settes hvilke
vinduer som skal vises. Etter at alle kostnadene var lagt inn ble det satt opp to vinduer. Ett med
kostnadspostene og ett med modellen i 3D, se figur 31.

Figur 31 - Kostnadspostene og 3D modellen

Her ble det utført en kontroll for å se om alle kostnadene var knyttet til rett mengde i rett sone i
modellen. For å få en oversikt over hvilke mengder som tilhører en post kan man markere den
aktuelle posten og da vises det i modellen. I figur 31 er Sone A under Grunn og Fundament markert,
og dermed blir Sone A, nederste dekke markert som gul i modellen.
I kostnadsplanen kan det defineres hvilken type kostnad det er. I denne analysen ble det kun brukt to
typer kostnader, materialkostnad og arbeider. Disse ble definert i Cost type editor, som vist i figur 32.

Figur 32 - Cost type

Her er Arbeider definert som kostnadstype 1 og Materiale som type 2. Andre kostnadstyper som kan
legges inn er for eksempel underentreprenør eller utrusting.
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Den ferdige overordnede kostnadsplanen er vist i figur 33. Den totale kostnaden på prosjektet ble
5 237 046 NOK.

Figur 33 - Overordnet kostnadsplan

For å kunne koble kostnadene med en fremdriftsplan ble det laget en rapport som vist i figur 34.

Figur 34 – Kostnadsrapport

Denne rapporten ble eksportert til Excel7, og vises i vedlegg 2.

7

Denne mellomlagringen skal fjernes i senere versjoner av Office og da skal det gå an å eksportere rapporten
direkte til Control som er mye enklere.
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Fremdrift

Control er basert på stedsbasert planlegging. Når et nytt prosjekt opprettes er det flere punkter som
må defineres før mengdene legges inn. Det kan legges inn hvilke helligdager som er i løpet av et år,
hvor lang en arbeidsdag er og så videre. Dette vil ikke kommenteres nærmere. Et viktig punkt er å
definere hvilke lokasjoner en vil ha i tidsplanen. Det ble lagt inn fire etasjer og fire soner i hver etasje.
Et utsnitt av dette er vist i figur 35. Her er det nederste dekket satt som gulv på grunn.

Figur 35 - Inndeling av bygget

Det er viktig at denne inndelingen samsvarer med inndelingen av bygget fra Excel-dokumentet
redigert fra VICO Office rapporten. Dette må samsvare om kostnadene og tidsplanen skal høre til rett
sone og etasje av bygget. Det ble brukt samme nivåinndeling som VICO anbefaler, se kapittel 4.5,
med prosjekt, etasjer og soner.
Når mengdene skal hentes inn i Control åpnes Bill of Quantities. Her brukes Add/Edit Quantities til å
hente inn mengdene fra Excel-dokumentet som ble laget ut fra kostnadsrapporten fra VICO Office.
Disse kostnadene er satt opp etter mal fra tabellen de skal limes inn i Control. Alle enhetene ble
markert og limt inn i Control, se figur 36. Her er postene for søyle vist.

Figur 36 - Add Quantities i Control
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Hver post må så få en materialpost og en arbeiderpost. Dette ble gjort ved Edit Resources. I figur 37
vises et eksempel på Forskaling søyle. Under Forskaling søyle ble det laget to poster, Materialer
forskaling og Arbeider. Det er som nevnt tidligere lagt inn samme type arbeider på alle postene i hele
prosjektet.

Figur 37 - Resource editing

Quantity/Unit beskriver hvor raskt arbeideren jobber. Disse tallene er grovt antatt da forfatteren har
liten erfaring med slike tall.
Etter at Materialpost og Arbeiderpost ble lagt til alle mengdene så resursoversikten ut som i figur 38.

Figur 38 – Target Bill of Quantities
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Etter at alle mengdene var lagt til i fremdriftsplanen måtte avhengigheter mellom de ulike
aktivitetene legges til. I Control vil alle postene automatisk begynne på dag 1 og avhengigheter
mellom de ulike postene må settes slik at de flytter seg. Dette var enklest å gjøre i Gantt visningen og
etter at alle avhengigheter var satt så det ut som i figur 39.

Figur 39 - Gantt view

Da alle avhengighetene var satt så prosjektet ut som i figur 40 i Flowline View.

Figur 40 - Flowline View før justeringer
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I Gantt View ser fremdriften helt grei ut, mens i Flowline View vises alle kollisjonene mellom ulike
arbeidslag. Når to streker krysser hverandre, se figur 41, vil det si at to ulike arbeidslag er i samme
sone i samme etasje samtidig, noe som er ugunstig om sonene er små.

Figur 41 - Kollisjon mellom arbeidslag

Når to linjer har veldig forskjellig stigning slik at det blir et gap mellom dem, se figur 42, vil det si at
et arbeidslag venter på at et annet lag skal gjøre seg ferdig, noe som heller ikke er gunstig. Ved å
endre på Quantity/Unit (det vil i realiteten si at du enten ber arbeiderne jobbe raskere/tregere eller
setter inn flere arbeidslag/minker antall arbeidslag) kan linjene få mer lik stigning som er det
gunstigste for et prosjekt.

Figur 42 - Unødvendig venting for arbeidslag

47

BuildingSMART: Organisering for 5D prosjektering

Signe Marit Krohn Lakså – juni 2010

Da Quantity/Unit tallene i denne analysen er grovt antatt ble disse endret på slik at linjene lå mer
parallell uten noen videre begrunnelse. Dette er vist i figur 43.

Figur 43 - Flowline View slik det ble til slutt

Det siste som ble gjort var å se hvordan fordelingen av resurser for fremdriften ble, se figur 44.
Tallene på siden representerer antall resurser tilgjengelig.

Figur 44 - Resursoversikt
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Målet med en resursplan er å få den til å se ut som en ”pall” med lite resurser til å begynne med,
mest midt i prosjektet og få igjen mot slutten av et prosjekt. Den skal helst være ganske jevn og ikke
med slike ”hull” som i denne planen.
Det er mange ulike funksjoner som så kan gjøres med fremdriftsplanen i Control. Det kan settes til
buffersoner mellom aktivitetene og det kan legges til en forsinkelse mellom aktivitetene. Arbeidslag
kan legges til eller fjernes på de ulike aktivitetene slik at resursfordelingen blir uten ”hull” og
milepæler kan settes inn. En slik plan kan enkelt justeres, noe som ikke ble gjort her da målet var å
komme fram til en 5D BIM.
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5 Resultater og konklusjon av analysedelen
I dette kapittelet blir resultatene fra kapittel 4 presentert.
Målet med arbeidet var å se om en 5D BIM er mulig å lage for et lite råbygg i betong. Som beskrevet
tidligere må det gjøres endringer med selve modellen om den skal kunne bygges i virkeligheten, men
med små justeringer kan dette være et reelt bygg under planlegging. Å begynne med et råbygg for å
implementere 5D BIM er en fordel da det er få typer materiale og arbeidere som er involvert.
Kostnadsplanene og fremdriftsplanene kan senere utvides om modellen skal videreutvikles til å
omfatte flere deler av bygget.

5.1 Om programvaren
Å gjøre en BIM i 5D krever bruk av ulike programvarer. Det kreves at brukerne er datakyndige og har
mulighet til å lære seg de ulike programmene. I analysen ble Archicad, VICO Office og VICO Control
brukt. Archicad er et program som har vært noen år ute på markedet og derfor finnes det mange
brukermanualer og hjelpefunksjoner til programmet. Brukergrensesnittet er bra og det tok ikke lang
tid å beherske programmet.
VICO Office er et relativt nyutviklet program som har samlet de eldre versjonene av ulike VICO
programmer. Da programmet baserer seg på bruk av en database hvor alt lagres trenger man ikke å
trykke på en lagringsknapp for at informasjonen du har lagt inn skal lagres. Ulempen med å bruke en
database er at det ikke er mulig å angre på noe som er gjort. Det vil si at om man sletter hele
kostnadsskjemaet ved en feiltagelse, er man avhengig av å ha lagret en tidligere versjon av databasen
for ikke å ha mistet all informasjon. Dette er en ting som burde bemerkes når man skal ta i bruk VICO
Office. VICO Office er i stadig utvikling og småfeil og mangler blir rettet opp til neste versjon.
VICO Control er et eldre program og dermed er mange småfeil og mangler som er i VICO Office rettet
opp i dette programmet. Control fungerer mer som et vanlig dataprogram ved at man må huske å
lagre, men kan angre på det en har gjort. Det er et oversiktlig program som er lett å forstå.
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5.2 Feilsøk
En av tingene som kom fram under analysen var at feilsøkingen var enklere med Flowline View mot
Gantt View. Da fremdriftsplanen (før siste endringer) var gjort ble det oppdaget at den første
aktiviteten, altså Forskaling av forkant grunn ikke var en tilnærmet rett linje, men hadde en knekk på
linjen, se figur 45.

Figur 45 – Flowline View før oppretting av feil

Da Sone A og Sone B var helt lik i størrelse ble det konkludert med at det måtte være noe feil med
tallene som lå bak fremdriften. Siden mengdene ble tatt fra VICO Office og lagt inn i Add Quantities
ble det her kontrollert hvilke tall som var plottet inn, se figur 46.

Figur 46 - Add Quantities

Ut fra verdiene her har Sone A har 14.58 mens Sone B har 48,6 som mengdetall. Da Sone A og B er
like store skulle det hatt lik verdi. Det ble kontrollert i VICO Office hva som hadde skjedd og det viste
seg at istedenfor å velge Side Surface Area som referanse til modellen på Sone B, var Top Surface
Area valgt. Da denne feilen ble rettet opp ble aktiviteten en rett linje, se figur 47.

Figur 47 – Flowline View etter oppretting av feil
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Det ble sammenlignet med standard Gantt View for å se om samme feil var synlig der, se figur 48 og
figur 49.

Figur 48 – Gantt View før oppretting av feil

Figur 49 – Gantt View etter oppretting av feil

Eneste forskjellen en kan se er at aktiviteten har blitt kortere etter at mengdefeilen ble rettet opp.
Dette er ikke noe en vil ha lagt merke til med første øyekast og det konkluderes derfor med at slike
feil er lettere å oppdage med Controls Flowline View enn med Gantt View.

5.3 Modellen
Prosjektmodellen som ble brukt var en relativt liten BIM. Det var få objekter og dermed få mengder å
bearbeide. Fordelene med et så lite prosjekt var at det kunne testes ut hvilken oppdeling av bygget
som var gunstigst og hvilket oppsett av kostnadsplanen som var mest oversiktlig.
En annen fordel med et så lite prosjekt er at eldre datamaskiner har kapasitet nok til å håndtere
modellen. Med store modeller og eldre datamaskiner (som har begrenset kapasitet) ville en stor
modell hakket i VICO Office og kanskje ikke vært mulig å bruke.

5.4 Selve prosjektet
Kostnaden beregnet av AF Gruppen kom på 5 184 896 NOK. Etter at alle kostnadene ble knyttet opp
mot modellen (og kostnader som ikke hadde objekter modellert lagt inn som egne poster) ble den
totale kostnadssummen på 5 237 046 NOK. Dette er en differanse på 52 150 NOK (<1%). Denne
differansen skyldes avvik i mengden materialer i de ulike postene. Sammenlignet med AF Gruppens
kalkulasjoner på mengder ble uttaket fra modellen noe større på flere av postene. Mengdene blir
mer nøyaktig når de kobles opp mot en modell enn når de regnes ut fra tegninger og derfor blir også
kostnadene mer nøyaktig. Her er bruken av kostnader knyttet opp mot en modell en fordel for store
prosjekter. I analysen var ikke differansen av stor betydning, men jo større modeller og bygg jo større
vil antageligvis kostnadene bli. I reelle byggeprosjekt vil man da få et mer nøyaktig budsjett å bygge
etter og en slipper også kostnaden med at en kalkulatør skal sitte med linjal og måle opp for å så
regne ut mengdene – de kan tas direkte ut fra modellen ved bruk av BIM.
AF Gruppens kalkulatør estimerte tiden på et slikt prosjekt til å innebære 10 mann i 3,5 måneder.
Med de antagelser som ble gjort ble analysen et prosjekt som på det meste har 7 mann og varer i 18
dager. Det kan konkluderes med at de antagelser som ble gjort i forhold til fremdrift ikke er helt i
samsvar med virkeligheten. Bedrifter som har etablerte erfaringstall vil nok ikke ha problemer med
dette.
Det ble ikke mulighet til å simulere prosjektet i VICO 5D Presenter da dette programmet hører til de
eldre versjonene av VICO programmene. 5D Presenter er noe som skal implementeres i nyere
versjoner av VICO Office og da blir det mulig å simulere prosjekt med fem dimensjoner.
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6 Drøfting
I dette kapittelet drøftes en del av teori fra tidligere kapitler og prosjektet sett i lys av denne teorien.

6.1 Felles filformat
BuildingSMART har fokusert mye på bruken av IFC-filer, men et felles filformat betyr ikke at alle
problemer er løst. Bruken av IFC-filer er forholdsvis ny og dermed kan det oppstå problemer i praksis
som ikke eksisterer i teorien. BuildingSMART sier at en fil skal kunne konverteres til IFC og dermed
åpnes i et annet program og alle objekter skal fortsatt være der, men dette er ikke feilfritt slik det er i
dag. Et eksempel er om det tegnes en buet vegg i Archicad, se figur 50.

Figur 50 - Buet vegg

Archicad kan eksportere filen til IFC-format som så kan åpnes av andre program. Åpnes filen i for
eksempel Riuska8 forsvinner den buede veggen. Dette er fordi Riuska per i dag ikke støtter buede
vegger så dermed fjernes hele veggen fra modellen. Når det da skal gjøres energiberegninger blir
disse ukorrekte når en vegg er borte fra modellen. For å ha en meningsfull utveksling av informasjon
er det ikke tilstrekkelig at filformatet er felles, programmene må også ha felles semantikk.

8

Riuska er et termoberegningsprogram som kontrollerer en BIM for varmegjennomstrømning. Dette
programmet ble ikke brukt i denne oppgaven, men forfatteren er kjent med programmet.
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Figur 51 viser en klassisk fremstilling av problemet:

Figur 51 – Informasjonsutveksling (Kalstveit, 1997)

1. System A har konseptet "Circle"
2. System B har ikke "Circle", men vet at en "NURBS" gjør nytten (Non-Uniform Rational BasisSplines)
3. System A har ikke "NURBS", men bruker "polyline" som tilnærming
4. Tur/retur via "neutral format" har forvandlet en sirkel til et polygon
Ergo, når den indre ”logikken” er forskjellig vil informasjon gå tapt eller bli forvrengt (Kalstveit, 1997).
En buet vegg vises godt om den forsvinner fra modellen, men hva om annen informasjon som hører
til BIMen som ikke er like synlig forsvinner. Data som for eksempel lokasjon til bygget, antall
trappetrinn i en trapp og lignende er ikke like synlig som veggen. Det kan derfor bli vanskelig å
oppdage slike konverteringsfeil.
BuildingSMART har fokusert mest på at IFC skal fungere og det virker som de glemmer at
hovedfokuset burde være slik CIB (Conseil International du Bâtiment) mener - mennesker, prosesser
og teknologi. Det nytter ikke å få IFC til å fungere hvis folk ikke skjønner hvordan de skal bruke det
fornuftig. Da kan man likeså godt gå tilbake til tegninger og korrekturlakk.
Det er mange lovnader og store ord om BIM og bruken av modeller istedenfor tegninger, og etter
hvert blir det kanskje bedre. Bransjen kommer ikke til å endre seg over natten. Det er mange
prosesser og former som skal endres, og det tar tid. Statsbygg mener at arbeidstegningene en får ut
av en BIM ikke er gode nok og krever at disse skal lages i et DAK-program. Om Statsbygg som skal
være ledende på bruken av BIM i Norge fortsatt bruker tegninger, har vi da kommet noe lengre? Det
er vanskelig å se nytten i å modellere en BIM når det samme bygget også skal tegnes. Et godt
grunnlag for samarbeid rundt en BIM er et felles filformat, men det burde ikke være det eneste
grunnlaget.
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6.2 Deling av informasjon
En BIM består av uendelig mye informasjon. Det kan være vanskelig å holde oversikt over all
informasjonen tilgjengelig og Information Delivery Manual, IDM, brukes for å sortere all informasjon.
Som tidligere vist i figur 4 ser man at uten IDM er all informasjon tilgjengelig til en hver tid i
prosjektet, mens ved bruk av en mal for informasjonsdeling vil kun de som har behov for informasjon
ha tilgang til den. IDMs Process Map er en overordnet oversikt som brukes til:
•
•
•
•

å få informasjon om hvilke aktiviteter som skal utføres
å vite i hvilken rekkefølge de skal utføres i
å vite hvilke aktører som er involvert i prosessen
å vite hvilken informasjon som utveksles etter hvert som aktiviteter og prosesser, som da har
generert ny informasjon, er utført (Wix, 2008).

Å sette en standard for dette trenger ikke nødvendigvis å være en fordel. Settes det en standard for
informasjonsdeling vil man låses fast i den istedenfor å utvikle bedre samarbeidsformer.
Informasjonsutvekslingen i IDM er basert på de tradisjonelle samarbeidsformene og tradisjonelle
ansvarsområder. Dette trenger ikke nødvendigvis å være fordelaktig for samarbeid rundt en BIM.
IDM tar også lite hensyn til BIM med flere dimensjoner. Det vil være stor forskjell på
informasjonsdeling rundt en 3D BIM kontra en 4- eller 5D BIM.
Exchange Requirements i IDM er en standardisering av hvilke fag som gir hvilken informasjon til
hverandre i en bestemt fase. Denne informasjonsutvekslingen bygger på tradisjonell
prosjektutførelse og med 5D BIM blir dette veldig tungvint. Her må for eksempel entreprenøren inn
mye tidligere for at det skal komme tilstrekkelig med informasjon inn i tidligfasen, det vil si at
entreprenøren og andre fag som trengs for å lage en 5D BIM bør inn allerede i programfasen.
Exchange Requirements tar lite høyde for hva som skjer når fag og ansvarsroller endrer seg. Denne
bestemmelsen av hvem som skal få hvilken informasjon til hvilken tid gir lite rom for å tilpasse
arbeidsroller og prosesser etter arbeid med BIM.
En slags standard for informasjonsdeling er nødvendig skal det være mulig å arbeide med BIM.
Denne burde kanskje komme etter at en måte å arbeide med BIM har kommet. Med det menes at
slik som BIM er implementert til nå er CAD-filer erstattet med IFC-filer og resten av prosjektet går slik
som det alltid har gjort. Alle typer for samarbeid må omstruktureres og kanskje må også arbeidsroller
endres for at BIM skal være et fungerende verktøy i nye byggeprosjekt. Etter at disse rollene er satt
kan man begynne å se på hvem som skal ha hvilken informasjon til hvilken tid.

6.3 Prosessendringer
Ut fra kapittel 3 kan det diskuteres hvilken samarbeidsform som kan bedre byggebransjen. Slik det er
i dag kan en informasjon bli lagt inn i snitt syv ganger i samme prosjekt. Som tidligere nevnt har
produktiviteten i byggebransjen har gått ned siden 1960 og 35 % av tiden i et byggeprosjekt er
ineffektiv tid. Den tradisjonelle måten å gjennomføre et byggeprosjekt på er en samarbeidsform som
ikke har endret seg stort på mange år. Tanken bak å innføre BIM var å endre på de tradisjonelle
samarbeidsmåtene for å forbedre byggebransjen. Med BIM var håpet å få en mer effektiv gang i et
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byggeprosjekt, mindre feil, bedre forståelse av prosjektet, høyere produktivitet og mindre ineffektiv
tid.
Alle fasene og arbeidsoppgavene som er nevnt i kapittel 3 er gyldige i dag. Kort oppsummert kan en
si at hovedfasene i et byggeprosjekt er:
•
•
•
•
•
•

Det må kartlegges hva som skal bygges
Det trengs et forprosjekt med arkitektens utkast og RIBs innvendinger
Det må søkes om byggetillatelse,
Detaljprosjekt må gjennomføres og helst ferdigstilles før selve byggingen skal begynne
Prosjektet må ha noen som bygger det
Til slutt trengs det en FDVU utredning

Disse punktene er skrevet i kronologisk rekkefølge slik som et byggeprosjekt foregår med tradisjonell
utførelse. Statsbyggs BIM-manual tar utgangspunkt i de samme hovedfasene i lik kronologisk
rekkefølge, med programfase, forprosjektfase, detaljprosjektfase, byggefase og FDVU. Fasene er vist i
figur 19 i kapittel 3.
Det er i midlertidig kommet en del nye krav i forhold til prosjektering med tradisjonell prosess når
det kommer til filformat, informasjonsutveksling og bruk av modeller. Det er også mer kontroll og
sjekking av digitale dokumenter i prosjektet enn det er i den tradisjonelle prosessen hvor mye er kun
på papiret og ikke digitalt.
I forhold til en BIM med fem dimensjoner er Statsbyggs BIM-manual alt for tungvint å følge.
Forfatterens erfaringer med prosjekt i 5D er at entreprenør må inn allerede i programfasen. Det vil si
at å sette prosjektet ut på anbud må skje nesten før prosjektet har kommet i gang. Å arbeide i
”looper” (det vil si sende modellen fram og tilbake mellom arkitekt og rådgivende ingeniører) vil bli
veldig tungvint om en BIM skal være i 5D. Et forslag er at tid og kostnad ikke legges til modellen før
den er ferdig prosjektert. Dette vil egentlig ikke skje før i detaljprosjektfase. Statsbygg mener at ved
slutten av forprosjektfasen skal det i prinsippet ikke være nødvendig å foreta endringer og valg som
påvirker kvalitet, fremdrift eller økonomi. Et annet forslag er å gjøre som i analysestudiet, å legge til
tid og kostnad først i råbygget og så oppdatere dette etter hvert.
Uansett hvilken fremgangsmåte en velger betyr 5D BIM at endringer som blir gjort med modellen vil
henge sammen med tids- og kostnadsendringene som følger med en geometrisk endring. Spørsmålet
er da når en BIM skal bli i 5D. Er det best å vente til den geometriske modellen er ferdig eller bør man
ta det litt etter hvert som prosjektet utvikles.
Integrated Design and Delivery Solutions, IDDS, signaliserer radikale endringer i byggeprosessen
samtidig som det anerkjennes at dette må være en kontinuerlig prosess. Når Statsbygg som er en av
Norges største byggherrer krever BIM på alle sine byggeprosjekt fra 2010 signaliserer det en radikal
endring i byggebransjen i Norge. Har Statsbygg tenkt å endre på prosessen ved bruk av BIM etter
hvert? Kommer de til å erkjenne at IDDS’ tankegang med at hele byggeprosessen må omstruktureres
for at BIM skal bedre byggeprosessen. Hvis Statsbygg fortsetter å samarbeide på tradisjonell måte
men med modeller gir ikke dette et bilde til mindre aktører om at det er slik man ”skal” gjøre det.
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6.4 Teknologer strekker ikke til
Conseil International du Bâtiment, CIB, mener at man ikke bare burde se på teknologien som en
utfordring når BIM skal inn i byggebransjen, men at mennesker – prosess – teknologi må sees på som
en helhet. En av grunnene til at ikke så mange har tatt i bruk BIM enda kan være nettopp fordi
hovedfokuset er kun på den teknologiske delen. Det holder ikke å sende en gruppe på kurs for å lære
programmer som støtter BIM. Man må også fremme fordeler ved å endre samarbeidsprosesser og
hvordan BIM kan bedre kvaliteten ikke bare på bygget men på hele prosessen rundt byggingen. Det
er et spørsmål om å ikke bare tillate, men oppmuntre til en smidig og fleksibel organisering.
Prosjekteringsgruppen er vanligvis en gruppe som er satt sammen av ARK, RIB, RIV og andre tekniske
spesialkonsulenter. Målet for gruppen er å utforme bygget i 2D med tilhørende romplaner,
mengeberegninger osv. Prosjekteringsgruppen må omstruktureres med 5D BIM. I tillegg til ARK, RIV,
RIB og andre konsulenter bør det være med kalkulatører på kostnad, kalkulatører på tid, de som skal
bygge bygget og kanskje også de som skal bruke det. Det bør også vurderes å ta med aktører som kan
bidra til en bedre samarbeidsprosess som for eksempel sosiologer, organisasjonspsykologer eller
lignende. Til nå har BIM blitt prøvd implementert i bedrifter av og for ingeniører og arkitekter. For å
kunne endre på menneskelige relasjoner må man innse at ingeniører ikke er eksperter på dette
fagfeltet. Ingeniører betrakter gjerne ethvert problem som teknisk og søker en teknisk løsning. Andre
fag (sosiologi, sosialantropologi og lignende) kan se saken fra en helt annen synsvinkel og kan da
sammen med ingeniører skape nye og fungerende samarbeidsformer med BIM.
Arkitekten kan ikke fullføre alle arbeidstegninger i første omgang, da det stadig kommer rettelser
fra konsulenten sin side, og konsulenten er avhengig av å ha siste oppdaterte tegninger fra
arkitekten, kapittel 3.

Dette låser fremdriften og skriker etter en ny arbeidsform! BIM har nå i noen år kommet sakte inn i
byggebransjen men det virker som bruk av teknologien står litt fast. Det kan være fordi det ikke er
tenkt på at det må sees på koblingen mellom teknologi og menneske.

6.5 BIM kontra 3D
Mange kan bli blendet av elegante visualiseringer som kan avledes fra en BIM. Det man må se og
fokusere på er hva som ligger bak denne 3-4-5-dimensjonale geometrien. En modell som er i 3D gjør
bygget mer forståelig, men om man ikke bruker en BIM mer til bare å kunne dreie en modell rundt i
3D er det liten vits i å implementere BuildingSMART i dagens byggeindustri. Man glemmer raskt av
BIM trenger ikke engang å være i 3D, det er en informasjonsmodell av et bygg som også kan gi
tabeller og skjema over for eksempel vinduer. BIM må ikke forveksles med 3D DAK, som ikke er mer
enn tredimensjonale tegninger som i prinsippet kan utføres for hånd.

6.6 Digitale endringer
BIM gjør at alt skal digitaliseres. Det er ikke rom for å lage datategninger for å så gjøre endringer på
disse ute på en byggeplass. Om endringer skal skje må dette gjøres digitalt for ikke bare å sikre at alle
kan få tilgang til informasjon om hvilke endringer som er gjort, men også for FDVU sin del. Skal
modellen kunne brukes i etterkant som dokumentasjon for bygget og for vedlikehold sin del må alle
endringer på prosjektet skje digitalt. En løsning på dette er å ha datamaskiner ute på byggeplassen. Å
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gå helt bort fra papirfortmat og heller bruke den digitale modellen. Slik kan fagarbeidere se hva de
skal bygge i 3D før de begynner. En fagarbeider som skal utføre et arbeid vil enklere skjønne hva han
skal bygge ut fra en 3D modellsom ligner på det som skal bygges foran todimensjonale plantegninger.

6.7 Kollisjonskontroller
En utpreget fordel med å bruke modeller mot tegninger er kollisjonskontroller.
Kollisjonstestprogrammer er utviklet slik at en BIM kan importeres i programmet og så gjør
programvaren kollisjonstester for å se om alt stemmer. Det være seg søyler som ikke går helt opp til
neste etasje, bjelker som ligger der hvor en dør skal være etc. Ved bruk av tegninger gjøres dette ved
å legge tegninger oppå hverandre og manuelt se over alle punkter. Da er det lett at noe blir oversett.
Kollisjonsprogrammer for BIM har også mulighet til å teste modellen for fremkommelighet for
rullestolbrukere. Her gir BIM en ny mulighet for å lage universelt utformede bygg. Med vanlige
tegninger har man ikke denne muligheten annet enn om en person fysisk går over alle tegninger for
bygget for å se om en rullestol kommer seg frem.

6.8 Endringer av roller
Det er som nevnt tidligere viktig å få entreprenøren tidlig inn i prosjektet. Om entreprenøren
kommer tidlig inn er det viktig at alle aktører i tidligfasen setter seg sammen for å ha en
gjennomgang av hva som skal bygges. En god grunnforståelse av prosjektet er hovedgrunnlaget for
en god BIM. Dette bør ha et stort fokus da det har innvirkning på alle modeller og prosjektfiler som
lages. BIM skal hjelpe til at det blir mindre byggefeil, men da er det viktig at ikke noen har feil
oppfatning av hva som skal bygges til å begynne med.
Rådgivende ingeniører burde også engasjeres tidligere i prosjektfasen. Dette fordi det er enklere å ha
rådgivende ingeniører som samarbeider med en arkitekt om en modell enn at en modell skal sendes
fram og tilbake mellom arkitekt og rådgivende ingeniører helt til begge parter er fornøyde. Det kan jo
stilles spørsmål om rådgivende ingeniører ønsker å effektivisere prosjekteringsprosessen så lenge de
er timebetalt.
BIM-koordinator er en ny rolle som må innføres på byggeprosjekt med bruk av BIM. BIMkoordinatorens arbeid er å ha oversikten over modellen, bruken av modellen og samarbeidet mellom
ulike aktører. En BIM-koordinator vil i prinsippet fungere som en menneskelig IDM, hvor den
personen skal koordinere informasjonen som ligger i en BIM. En BIM-koordinator vil ikke kunne
erstatte en IDM, men være til hjelp for å holde oversikt over modellen og koordinere alle som
arbeider med den.
Nye roller vil også bety nye entrepriseformer. Dagens entrepriseformer baseres på antall timeverk,
mens med BIM burde de kanskje baseres på prosjekt. Om rådgivende ingeniører og entreprenører
fikk lønn per prosjekt stimuleres man til å effektivisere samarbeidsformene.
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6.9 Prinsippet 5D i forhold til prøveprosjektet
5D krever en ny måte å samarbeide på. Entreprenøren må mye tidligere inn, noe som gjør at det blir
vanskelig å gjennomføre anbudsprosjekter slik det gjøres i dag. Skal en BIM brukes til kalkulasjon av
en entreprenør må den ha et korrekt grunnlag. Seksjoner og oppdeling av bygget er viktig for å ha et
korrekt kalkulasjonsgrunnlag. Slik det ble gjort i testprosjektet med det plasstøpte bygget ble ikke
tilstrekkelig informasjon sendt til AF gruppen. Dette genererte merarbeid både i forkant og etterkant.
I forkant med at mye unødvendig armeringsberegning ble gjort og i etterkant ved at det ikke ble
spesifisert for kalkulatør at bygget var delt opp i soner. Det medførte at enkelte av kostnadene
tilhørte hele bygget istedenfor til hver enkelt sone.
Det er mange dataprogrammer som kommer inn i bildet ved bruk av 5D BIM og det er viktig at de
som skal bruke disse programmene er kjent med all programvare og har tilstrekkelig brukerstøtte fra
leverandøren sin side. En del programvarer er nyutviklet og det vil si at det er en god del feil og
mangler som enten ikke er avklart eller som skal rettes opp i til neste versjon av programmet.
Buk av 5D BIM gjør at en virkelig kan se nytten i å modellere med objekter fremfor å tegne. Her blir
objektene tilegnet både verdier som materialer, men også kostnader og hvor lang tid det tar å bygge.
En simulering av et prosjekt i 5D kan vise hele byggeprosjektet virtuelt. Erfaringstall for risikoanalyser
kan legges inn og ved en simulering kan eventuelle store avvik behandler før selve byggingen
begynner. En simulering kan også gi en god visualisering av hvordan gangen i byggeprosjektet
kommer til å bli.
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7 Konklusjon
BIM og da særlig 5D er ennå lite utprøvd i dagens byggebransje. Å implementere BIM i
byggeprosjekter er en lang og tidkrevende prosess. Det har til nå blitt sett på hvordan BIM kan
tilpasses dagens byggeprosjekt, mens fokuset bør være på hvordan dagens byggeprosjekt kan
tilpasses BIM.
En viktig forutsetning for å arbeide med BIM er samarbeid (Wix, 2008). Byggebransjen er en
kompleks bransje med mange ulike aktører som skal gå sammen om å sette opp et bygg. Ulike
personer og ulike samarbeidsmetoder gjør at et samarbeid er komplisert. Å sette standarder for et
samarbeid som alle skal følge gir lite mulighet til å utforske nye muligheter og nye metoder.
5D BIM er en oversiktlig måte å knytte alle dimensjoner som har med byggeprosessen å gjøre opp
mot en 3D modell av bygget. Det er krevende både på grunn av at det er mye programvare som må
læres, men også fordi det er en helt ny måte å tenke på. Etter hvert som programmer blir mer
utviklet og utprøvd, og alle samarbeidspartnere blir tryggere på bruken av BIM kan byggebransjen se
endringer som er positive med hensyn til feil i byggefasen, kostnadsutvikling og økt produktivitet.
Bedrifter bør begynne med å endre struktureringen og samarbeidsmåter i bedriften og sammen med
andre bedrifter. Etter dette kan opplæring i bruk av programvarer begynne før utprøving av BIM på
små pilotprosjekt. Det må fokuseres på at alle aktører i prosjektet skal kunne dra nytte av bruk av
BIM.
BIM er en kontinuerlig utviklende metode for byggeprosjekter, og det er viktig at en ny metode for å
ta i bruk BIM ikke låses fast og blir den eneste metoden for å bruke BIM. En må alltid strebe etter
best mulig samarbeidsformer slik at byggeprosessen blir forbedret.
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8 Forslag til videre arbeid
Oppgaven har konsentrert seg om bruk av 5D BIM i prosjekteringsfasen. Videre arbeid vil naturlig
være å se hvordan 5D BIM kan påvirke byggeprosessen. Hvilken innvirkning har bruk av BIM for selve
byggeprosjektet å gjøre. Ved bruk av stedsbasert planlegging er det enklere å oppdage kollisjoner og
opphold i fremdriften for bygget. Har dette noe å si for tidsbruken for et byggeprosjekt. Kan man
korte ned tiden og gjøre et prosjekt mer effektivt ved bruk av 4D BIM. Hvordan blir
kostnadsplanleggingen og utviklingen for et byggeprosjekt om det har blitt simulert i 5D BIM på
forhånd. Dette er noen problemstilinger som kan forskes videre på.
Det er diskutert hvorvidt teknologer klarer på egen hånd å implementere nye teknologiske løsninger
som gjør at alle samarbeidsformer må endres på. Et annet forslag til videre arbeid kan være å ha en
samarbeidsoppgave hvor en fra ikke-teknologiske fag samarbeider med en med teknologisk
bakgrunn for å se hvordan BIM på best mulig måte kan implementeres og hvilke andre
samarbeidsmåter som kan bedre og effektivisere byggeprosessen.
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Vedlegg
Vedlegg 1

Kostnadsskjema Plasstøpt
Hva
Materiale
Type
Hjelpemateriell, isolering
Forskaling
Betong
Standard
B35
Trapp
Prefabrikkert
1-3 etg
Armering
B500
Stenger ø 12
SUM

Enhet
RS
m2
m3
stk
kg

Mengde
1
3294,2
808,1
1
80119,6

Pris
577297,67
650,03
1324,39
471408
11,60153

Total kostnad
577 297,67
2 141 328,83
1 070 239,56
471 408,00
929 509,94
5 189 784,00
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Vedlegg 2
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