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SAMMENDRAG

Fokuset på bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i byggeindustrien har i de senere årene tatt
seg kraftig opp, spesielt etter at Statsbygg i 2007 gikk ut og krevde bruk av BIM i alle prosjekter
fra 2010. (Statsbygg 2007) Men BIM er ikke bare teknologi, det er også ett sett av utfordringer
innenfor prosess, organisasjon og mennesker.
Denne oppgaven har i all hovedsak sett på om bruken av BIM for å gjøre mengdeuttaket i
kalkulasjonen bedre og mer effektivt. For å løfte fokuset litt bort fra teknologien, og for å prøve å
sette fokus også på prosess og mennesker, er det i denne oppgaven tatt i bruk ett rammeverk kalt
”Integrated Design and Delivery Solutions” utarbeidet av ”International Council for Reasearch
and Innovation in Building and Construction” (CIB).
Mulighetene og utfordringene ved implementering av BIM hos entreprenør, i dette tilfellet AF
Bygg Oslo, er forsøkt knyttet opp mot fokusområdene til IDDS. Fokusområdene er endringer og
tilpassninger innenfor teknologi, prosess og mennesker.
Å bruke BIM til mengdeuttak i kalkulasjonsprosessen har vist seg å ha en nytteverdi. Man
reduserte blant annet tiden man brukte på mengdeuttak med nærmere 50 %, samtidig som
kvaliteten holdt seg på ett like godt nivå som om det skulle være gjort på den tradisjonelle måten.
I tillegg til at man føler at en har mer kontroll over arbeidet.
Men selv om man oppnådde en vesentlig tidsreduksjon, kan ikke BIM erstatte den tradisjonelle
prosessen fullstendig. Ikke alt egner seg å bli modellert i modell og ikke alt i beskrivelsen egner
seg for å bli knyttet opp mot modell.
Det er også utfordringer ved bruken av BIM på andre områder innenfor teknologi og prosess.
Det er blant annet en utfordring å få godt nok grunnlag fra arkitekten. Helst ønsker man en 3D
modell tilpasset for bruk til mengdeuttak, mens man ofte i dag bare får 2D-tegninger. Man
arbeider med utarbeidelse av krav til hvordan en slik modell skal opparbeides av arkitekten. Noe
av grunnen til at slike krav må utarbeides er mangelen på velfungerende interoperabilitet mellom
de ulike programvarene som brukes i dag. Det blir av den grunn viktig å ha en god struktur på
opparbeidelsen av modell for at den skal fungere tilfredsstillende. I denne oppgaven er det laget
et forlag til en IDM til bruk i mengdeuttak. Til denne IDM’en er det laget prosess kart som viser
hvordan informasjonsflyten kan gå og når og hvordan dette kan gjøres.
Men det er også utfordinger på andre områder enn direkte på modellen. Blant annet krever
bruken av BIM opplæring både innenfor organisasjonen og hos samarbeidspartene for å få til en
best mulig bruk av BIM. Organisasjonen blir i dag lett bundet opp mot spesifikke
programløsninger som hindrer en effektiv informasjonsutveksling mellom aktørene fordi IFC og
interoperabiliteten ikke fungerer tilfredsstillende. Her setter også noen av dagens kontraktstyper
begrensinger. Entreprenøren ender fort opp med å komme for sent inn i prosjektet til å få
påvirket valg av løsninger og bruken av BIM.
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ABSTRACT

The focus on building information modeling (BIM) in the construction industry has in recent
years been taken up sharply, especially after “Statsbygg” in 2007 went out and demanded the use
of BIM on all projects from 2010. (Statsbygg 2007) However, BIM is not just technology, it is
also a set of challenges in the process, organization and people.
This thesis has mainly looked at the use of BIM to make the quantity takeoff in the calculation
better and more efficient. To lift the focus slightly away from technology, and to try to focus also
on process and people, it is in this thesis used a framework called "Integrated Design and
Delivery Solutions" prepared by the International Council for Reasearch and Innovation in
Building and Construction (CIB).
The opportunities and challenges of implementing BIM in construction, in this case AF Bygg
Oslo, are attempted assigned to the focus areas of IDDS. Focus areas are changes and
adaptations in technology, process and people.
Using BIM to takeoff quantities in the calculation process has been shown to have some value.
One reduced the time spent on quantity takeoff by almost 50%, while quality remained at a level
as good as if it were done in the traditional sense. In addition one could feel more control over
the work done.
But even if a significant time reduction was achieved, BIM cannot replace the traditional process
totally. Not everything is suitable to be modeled in the model and not everything in the
description is suitable to be linked to the model.
It’s also challenges in other areas of technology and process in the use of BIM. Among other
things, the challenge to get a good enough basis from the architect can be a challenge. Preferably,
one wishes a 3D model adapted for use in quantity takeoffs, while today often just 2D drawings
is received. Work on requirements for how such a model should be built up by the architect is
been done today. Part of the reason that such claims must be worked out is the lack of efficient
interoperability between different software programs in use today. There are therefore important
to have a good structure on the preparation of a model for it to function properly. In this thesis
an IDM for use in the quantity takeoff process has been made. To this IDM, process maps that
shows how the flow of information can go, and when and how this might be done, has been
worked out.
But there are also challenges in areas other than directly on the model. Among other things, the
use of BIM requires training both within the organization and with partners to achieve the best
possible use of BIM. The organization is today easily tied to specific software solutions that
prevent the effective exchange of information between the players because the IFC and
interoperability is not working satisfactorily. The current contracts also puts some limitations on
the process. The contractor easily ends up entering the project too late to have influence on the
choice of solutions and the use of BIM in the project.
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1. Innledning

1.

INNLEDNING

Bruken av bygningsinformasjonsmodeller (BIM) byggeprosessen er ingen nyvinning og har
eksistert i bransjen i en del år. Selve organisasjonen IAI Forum Norge, senere buildingSMART
Norge ble stiftet i 1997. Mens prosjektet buildingSMART ble startet i 2004 som en fortsettelse av
verdikjedeprosjektet BIT-Bygg.(BuildingSMART Norge)
Men utviklingen og fokuset på BIM i bransjen ble for alvor satt i gang da Statsbygg i 2007 kom
med en pressemelding hvor følgende står å lese: ”Statsbygg satser på bruk av digitale
bygningsinformasjonsmodeller (BIM) basert på åpne standarder. Statsbygg har som mål å benytte BIM i hele
livsløpet av sine bygg. I 2007 skal minst fem prosjekter bruke BIM. I løpet av 2010 skal BIM benyttes som
hovedregel i alle Statsbyggs bygg og byggeprosesser.” (Statsbygg 2007)
Når denne oppgaven skrives er vi allerede i 2010 og man er nå kommet til det punkt hvor man
ikke lenger bare fokuserer på BIM som en teknologi, men også prosess. ”BIM is not just software.
BIM is a process and software.” (Hardin 2009) Denne oppgaven ønsker med bakgrunn i dette derfor
ikke bare å fokusere på hvilke teknologiske løsninger som skal til for å få til en mer effektiv
kalkulasjonsprosses, men også hvilke endringer som er nødvendige i prosess og organisasjon. For
å knytte oppgaven opp mot mer enn bare teknologi er det blitt sett på rammeverket Integrated
design and delivery solutions eller IDDS utviklet av ” International Council for Research and
Innovation in Building and Construction” (CIB). IDDS tar for seg endringer og muligheter
innenfor prosess, teknologi og mennesker.
I oppgaven, som er gjennomført i samarbeid med AF Gruppen (Bygg Oslo), gjøres det et forsøk
på å bruke IDDS og BIM som verktøy for å se på og muligheter og utfordringer i
kalkulasjonsprosessen, med et spesielt fokus på mengdeuttak og prosessen rundt dette.

1.1

BAKGRUNN

Denne oppgaven fokuserer på mengdeuttak i kalkulasjonsprosessen fordi dette ses på som et felt
med stort potensial for effektivisering. Arbeidet baserer seg i dag på bruken av 2D-tegninger og
er en tidkrevende prosess som er følsom for feil. Jo bedre grunnlag for utarbeidelse av beskrivelse
og anbudsgrunnlag man mottar, jo mindre tid kreves av kalkulatøren for å gjennomføre mest
mulig nøyaktige mengdeuttak. Jo mer tid man bruker, jo mer nøyaktig blir produktet og man kan
redusere påslaget for usikkerhet, noe som kan føre til større sjanse for å vinne anbudet. Men
vinner man ikke anbudet vil all tiden nedlagt i mengdeuttaket være forgjeves og bedriften taper
penger.
Med bakgrunn i dette er det man ønsker å få innført bruken av BIM til mengdeuttak i
kalkulasjonsprosessen slik at man forhåpentligvis kan få ut nøyaktige mengder raskt og effektivt.
På denne måten vil man kunne bli sikrere på pristilbudet og usikkerhetsmarginer kan kuttes slik at
man får en større sjanse for å vinne anbudskonkurransen. Samtidig håper man at bruken av BIM
skal kunne effektivisere prosessen så mye at man enten kan redusere bemanningen eller aller helst
kunne delta på flere anbudskonkurranser.
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1.2

PROBLEMSTILLING

Målet med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan bruken av
bygningsinformasjonsmodellering (BIM) kan bidra til en bedre og mer effektiv
kalkulasjonsprosess.
Oppgaven omfatter følgende problemstillinger:
•
•
•

1.3

Sette implementeringen av BIM hos entreprenør inn i en større sammenheng ved bruk av
Integrated Design and Delivery Solutions (IDDS) som rammeverk.
Se på muligheter og utfordringer ved å ta i bruk BIM i kalkulasjonsprosessen knyttet opp
mot hovedelementene i IDDS; Prosess, teknologi og mennesker.
Utvikle en Information Delivery Manual (IDM) for mengdeuttak til bruk i
kalkulasjonsprosessen.

AVGRENSING

For å kunne gå i dybden og se på hvordan bruken av BIM og en IDDS tankegang kan føre til
bedre og mer effektiv kalkulasjonsprosess, er det nødvendig med noen begrensninger.
Implementering av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) hos entreprenør er en vid og
omfattende problemstilling. For å begrense omfanget av oppgaven er det derfor valgt å fokusere
på implementering av BIM i kalkulasjonsprosessen hos AF Gruppen. Det blir spesielt lagt vekt på
bruken av BIM til å gjøre effektive og gode mengdeuttak.
Oppgaven ser også på bruken av Integrated Design and Delivery Solutions (IDDS) filosofien i
byggeprosessen. Men siden IDDS tankegangen omfatter hele byggeprosessen fra start til slutt,
har det i denne oppgaven blitt gjort noen begrensninger. Det medfører at IDDS i hovedsak bare
blir knyttet opp mot kalkulasjonsprosessen.
For å se nærmere på bruken av BIM og IDDS i kalkulasjonsprosessen er det blitt gjennomført en
analyse som ser på dagens situasjon i AF Gruppen i tillegg til muligheter og utfordringer ved
framtidig bruk av BIM i kalkulasjonsprosessen.
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1.4

METODE

1.4.1 GENERELT
Det finnes to tilnærmingsmetoder til forskning.
•

•

Deduktiv forskning
Baserer seg på hypotesetesting. Utgangspunktet er en problemstilling som er utledet fra
teori. Deduktiv forskning utføres dersom man vil bekrefte eller etablere teoribasert
kunnskap.
Induktiv forskning
Brukes dersom man skal forske på et felt som er lite utforsket. Problemstillingen har ikke
bakgrunn i teori, og forskningens mål er ofte å kunne formulere en hypotese som deretter
kan testes ved deduktiv forskning og kanskje etablere ny kunnskap.

Tilnærmingsmetodene kan variere, men det skilles gjerne mellom kvantitativ metode og kvalitativ
metode.
Kvantitativ metode
Denne metoden innebærer at man har en entydig formulert problemstilling eller hypotese som
utgangspunkt. Resultatet bygger på hypotesetesting, der variablene er entydige, gyldige og
pålitelige.
Kvalitativ metode
En kvalitativ forskningsmetode er mer fleksibel. Man går trinnvis dypere inn i problemstillingen
etter hvert som man avdekker nye teorier. Resultatene blir ofte mer nyanserte enn hva de ville
blitt ved kvantitativ metode, men er samtidig også lettere å tolke på ulike måter.
(Samset 2008)
Hvordan skal man tenke?
Man kan skille mellom strategisk og analytisk tenking. I gjennomføringen av denne oppgaven
startet jeg med en strategisk tenkning for å sirkle meg inn på en problemstilling. Deretter gikk jeg
over til en mer analytisk tenkning. Hvor målet er å gjøre de rette tingene og finne de rette svarene
til problemstillingen.

Strategisk tenkning
-

Mål:
-

Her prøver vi å sirkle inn og avgrense sak
Vi kjenner ikke det egentlige ”problemet”
så her venter vi med å sette i gang noe.

Gjøre de rette tingene
Finne de rette spørsmålene.

Analytisk tenkning
Mål:
-

Her går vi rett på sak og er så konkrete
som mulig.
Vi ”kjenner” jo problemet så vi bare setter
i gang og gjør noe.

Gjøre de rette tingene
Finne de rette svarene
Figur 1 – Tenkemåter (Hjelseth 2010)
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1.4.2 IDENTIFISERING AV METODE
Denne oppgaven baserer seg på kvalitativ metode. Det ønskes først og fremst å oppnå en
forståelse av dagens kalkulasjonsprosess og de utfordringene som er der i forbindelse med å ta i
bruk bygningsinformasjonsmodeller i prosessen.
Rapporten er bygget opp på en blanding av litteraturstudium av fagstoff på de aktuelle områdene
og samtaler med personer på det aktuelle fagfeltet i AF Gruppen. Jeg har også samlet inn
informasjon gjennom deltakelse på buildingSMART Masterseminaret 2010 i Oslo.
Litteraturstudiet er foretatt med utgangspunkt i bøker og artikler rundt de aktuelle temaene for
denne oppgaven; Bygningsinformasjonsmodellering, byggeprosessen, kalkulasjonsprosessen og
IDDS rammeverket.

4

1. Innledning

1.5

FORKLARING AV FORKORTELSER OG BEGREPER

Det forekommer flere forkortelser som går igjen i teksten. Her er en liten oversikt med en enkelt
forklaring til dem. Flere av disse er forklart mer inngående i senere kapitler.
Forkortelse
BIM

IFC

CAD
IDM
IFD
CIB
IDDS

MAP
buildingSMART (organisasjonen)

buildingSMART (prosjektet)

Interoperabilitet

Forklaring
BIM står både for BygningsInformasjonsModell - når man
snakker om produktet og BygningsInformasjonsModellering når man snakker om prosessen. De to viktigste bokstavene her er
I og M for informasjonsmodellering. De tingene man vil
modellere (i vårt tilfelle bygninger og andre byggverk med arealer,
bygningsdeler, installasjoner og utstyr) opprettes som objekter
med egenskaper og relasjoner til andre objekter (bygningsdeler).
(BuildingSMART Norge)
Industry Foundation Classes er et dataformat som er åpen
standard. Formatet er en ISO-standard og utvikles av IAI –
International Alliance for Interoperabillity med den hensikt å
skape et ikke proprietært filformat som kan utveksle informasjon
mellom ulike programmer i byggeindustrien.
Computer-Aided Design eller Data Assistert Konstruksjon
(DAK) på norsk.
Information Delivery Manual er en spesifikasjon av relevant
informasjon som skal finnes i en IFC-fil på ett gitt tidspunkt og
for en definert oppgave.
International Framework for Dictionaries er en form for ordbok
med formål å gjøre IFC uavhengig av språk og landegrenser.
International Council for Research and Innovation in Building
and Construction er en organisasjon som arbeider med
utviklingen av IDDS.
Integrated Design and Delivery Solutions er et konsept utviklet
av CIB for å sette fart på bruken av teknikker og fremgangsmåter
som fremmer BIM. IDDS fokuserer på endringer innenfor
prosses, mennesker og tekonologi.
MAP Applications er et program utviklet av MAP Skandinaviska.
Programmet utgjør et helhetskonsept for anbudshåndtering og
byggeprosjektstyring.
En medlemsstyrt non-profit organisasjon stiftet i 1997 med
navnet IAI Forum Norge, med formelle bindinger til
buildingSMART International. Skiftet navn til buildingSMART
Norge i 2008. (BuildingSMART Norge)
buildingSMART prosjektet er et prosjekt hvor man siden 2004
har fokusert på å stimulere til økt bruk av buildingSMART
standardene. buildingSMART er i prinsippet 4 ting; en ide –
effektiv informasjonsflyt er nøkkelen for å utnytte mulighetene
som ligger i moderne IKT, et sett standarder – standarder som
mulig-gjør effektiv informasjonslogistikk, en organisasjon buildingSMART International som er ansvarlig for å fremme og
forvalte standardene og prosjekter – arenaer hvor standardene
brukes. (BuildingSMART Norge)
Med interoperabilitet menes to eller flere systemers evne til å
utveksle informasjon og å nyttiggjøre seg av informasjonen som
er utvekslet. Begrepet system kan forstås som en organisasjon så
vel som et teknisk software- eller hardware-system.
(Interoperabilitet - SINTEF 2005)
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1.6

MASTEROPPGAVESAMARBEID

Samarbeidet har foregått mellom tre sivilingeniørstudenter innen byggeteknikk og arkitektur, ved
UMB, som heter Kjetil Ramstad, Anders Qviller og Terje Haug Skogheim. Det har vært
samarbeid om tilnærmingen til fagstoffet og felles kontakt med AF Gruppen avdeling Bygg Oslo
som samarbeidsbedrift. Masteroppgavene har felles teoridel om IDDS og presentasjon av AF
Gruppen, men ellers er de ikke identiske i form og innhold. Oppgavene har benyttet mange av de
samme kildene og har således mye lik grunnleggende teori om byggeprosessen og BIM.
Studentene bruker alle IDDS som et rammeverk og knytter sine refleksjoner opp mot dette i hver
enkelt oppgave.
De tre masteroppgavene har som hovedoverskrift: Implementering av BIM hos entreprenør,
og er spisset på hver sine områder. På grunn av Kjetil Ramstad sin oppgaves omfang har denne
innleveringsfrist senere enn de to andre oppgavene og oppgavens spissing nevnes ikke her, da
denne ikke er klargjort på nåværende tidspunkt. Underoverskriftene er som følgende for de to
andre masteroppgavene:
•
•

Anders Qviller: Mengdeuttak til kalkulasjon
Terje Haug Skogheim: Mengdeuttak og fremdriftsplanlegging av produksjon

Studentene har møtt jevnlig med hverandre og felles veiledere, i tilegg til møter både felles og
alene med AF Gruppen. Studentene har diskutert og lært av hverandre gjennom hele oppgaven.
1.6.1 SAMARBEIDSBEDRIFT – AF GRUPPEN
AF Gruppen ASA er et av Norges største entreprenør og industrikonsern og omsatte i 2009 for
5,4 mrd. AF Gruppen ASA ble etablert i 1985 og har om lag 2000 ansatte fordelt på Norge,
Sverige, Polen og Kina. (AF Gruppen)
1.6.2 VIRKSOMHETSOMRÅDENE TIL AF GRUPPEN
AF Gruppen ASA har 5 virksomhetsområder anlegg, bygg, eiendom, miljø og energi. Som vist under i
figur 2. Figuren viser hvor i konsernet AF Bygg Oslo ligger og er den spesifikke avdelingen
studentene har samarbeidet med.
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Figur 2 - Organisasjonskart for AF Gruppen (AF Gruppen 2009)

1.6.3 AF BYGG OSLO
AF Bygg Oslo har hovedentreprise i de fleste nybyggprosjekter, men kan også tilby tverrfaglig
kompetanse innenfor alle faser i prosjektet. Geografisk omfatter byggvirksomheten i AF Bygg
Oslo prosjekter i Oslo, Akershus og Vestfold.(AF Gruppen)
1.6.4 HVOR MASTEROPPGAVENE PLASSERES I FORHOLD TIL AF BYGG OSLO
Vi har i hovedsak hatt kontakt med Rune Scheele, Magnus Baggetorp og Helene Hauge Olsen fra
kalkulasjonsavdelingen i AF Bygg Oslo. Fra andre avdelinger er det Kristian Müller som
anleggsleder ute på byggeplass vi har hatt kontakt med. Masteroppgavene plasseres i forhold til
hvilke faser i byggeprosessen og på hvilket nivå av mengdeuttak de er i.
1.6.5 BYGGEFASER
I byggeprosessen ved en totalentreprise er det normalt at AF Bygg Oslo kommer inn når
prosjektet er kommet frem til rammetillatelse etter et forprosjekt. (Baggetorp et al. 2010)
Figur 3 viser hvilke faser det er konkretisert ned på og hvem av studentene som har gjort det.

Anders
Programmering

Prosjektering

Terje
Kontrahering

Produksjon

Erfaring

Figur 3 - Prosjektfasene som oppgavene fokuserer på
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1.6.6 MENGDEUTTAK
Hos AF Bygg Oslo er det normalt at det blir tatt ut mengder av bygget fra tre til fem ganger.
Disse mengdene har tradisjonelt vært beregnet med 2D-tegninger, linjal og kalkulator.
Arbeidsoppgaven er noe modernisert med bruk av digitizer og pdf, men er fortsatt en
tidkrevende jobb.
Ved bruk av BIM har AF Bygg Oslo testet mengdeuttak til anbud og funnet en tidsbesparelse på
2 uker, ved første test, i et normalprosjekt der mengdeuttaket før tok 3 uker.(Baggetorp et al.
2010)
Figur 4 viser at studentene ser spesifikt på mengdeuttak fra BIM til anbud og til
fremdriftsplanlegging i sine oppgaver.

Anders
Anbud

Terje
Kontroll

Innkjøp

Fremdriftsplanlegging

Sluttoppgjør

Figur 4 - Oppgavenes spesifike fokusområder
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2.

BYGGEPROSESSEN

Byggeprosessen er et vidt begrep og omfatter mange felter. I dette kapittelet vil det bli sett
nærmere på bygeprosessen sin oppbygging i dag, men også noen framtidsvisjoner.
Bygningsindustrien er i dag i gang med å ta i bruk bygningsinformasjonsmodellering (BIM), men
bruken av BIM er ikke bare å ta i bruk nye programmer og utveksling av IFC-filer. BIM vil
nødvendigvis også føre til endringer i dagens byggeprosess og det er flere syn på hvordan. Senere
i dette kapittelet vil det gås dypere inn på en tankegang kalt ”Integrated Design and Delivery
Solution” eller IDDS, utviklet av ”International Council for Research and Innovation in Building
and Construction” CIB.

2.1

DAGENS SITUASJON

Byggeprosessen er en betegnelse på den totale prosessen som starter med en behovsanalyse og
går via prosjektering og bygging frem til et ferdigstilt byggverk.(Wigen 1992)
Prosessen består av flere delprosesser som på et overordnet nivå kan deles inn i kjerne-, offentlig,
og interne administrative prosesser, eller på et lavere nivå: planlegging, styring, anskaffelser,
finansiering, utleie/salg, regulering, byggemelding og godkjenning, programmering, prosjektering,
produksjon, montasje, innflytting, drift osv. Det er disse delprosessene som gir grunnlag for
faseinndelingen.(Eikeland 1998)
Byggeprosessen kan deles inn i fem faser.
Programmering

Prosjektering

Kontrahering

Produksjon

Erfaring

•Utredning
•Byggeprogram
•Skisseprosjekt
•Forprosjekt
•Hovedprosjekt
•Detaljprosjekt

•Kompletering
•Anbud/kontrakt

•Produksjonsplanlegging
•Produksjon
•Overtakelse/garanti

•Prosjektvurdering
•Forvaltning, bruk

Figur 5 - Byggeprosessens faser (Wigen 1992)
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Utarbeidelsen av tegninger og beskrivelser skjer gjennom prosjekteringsprosessen. Grunnlaget for
prosjekteringen omtales som program eller programkrav og er en verbal og tallmessig beskrivelse
av de krav byggverket skal tilfredsstille. Programmeringsprosessen og prosjekteringsfasen løper
ofte parallelt, men allikevel er det lite samspill mellom aktørene. (Eikeland 1998)
Informasjonsflyten i dagens byggeprosess går gjerne på kryss og tvers blant aktørene slik figuren
under viser.
Arkitekt

RIE osv.

RIB

Byggherre

HVAC

Eiendomsfor
valter

Myndigheter

Anleggsleder

Figur 6 - Informasjonsutveksling i dag, (Smith & Tardif 2009)

2.2

INTEGRATED DESIGN AND DELIVERY SOLUTIONS (IDDS)

Integrated design and delivery solutions eller IDDS er et konsept utviklet av ”International
Council for Research and Innovation in Building and Construction” (CIB). Utviklingen startet i
2006 og ble da kalt ”Integrated Design Solution” (IDS), men etter et medlemsmøte i juni 2009,
valgte man å legge til ”Delivery” fordi man mente dette ville være mer dekkende for hva man
ønsker å oppnå. (International Council for Research and Innovation in Building and
Construction 2009d)
Med utviklingen av IDDS har CIB som mål å få fart på bruken av teknikker og fremgangsmåter
som kan lede den tradisjonelle dokumentbaserte arbeidsmetoden i byggebransjen over til bruken
av bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Men bygningsinformasjonsmodellering er ikke bare
bruk av programmer og teknologi.(International Council for Research and Innovation in Building
and Construction 2009c)
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IDDS
BIM
IFC
ISO-STEP

Product
Modelling

Figur 7 – Utviklingen av IDDS(International Council for Research and Innovation in Building and Construction 2009b)

CIB mener at bruken av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) vil føre til endringer ikke bare i
teknologi, men også i prosesser, roller, arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling. Det er her IDDS
kommer inn som et hjelpemiddel. For å få til et mer helhetlig perspektiv i byggeprosessen blant
de involverte, så er man nødt til å fokusere på mennesker, prosess og teknologi. Og det er disse
tre tingene man fokuserer på i utviklingen av IDDS. CIB ser for seg både problemer og
muligheter på de tre områdene, noen av disse er vist i de følgende tabellene, men senere i
kapitelet kommer også en grundigere gjennomgang.

Problemene
Mennesker

Prosessen

Teknologien

•Mangel på motivasjon for å
gjennomføre endringer
•Mangel på kommunikasjon og
tillitt
•Sprik mellom utdanning og hva
som kreves når man kommer ut
i næringslivet
•Personlige egoer
•Mangel på helhetlig tankegang
•"Islands of professions"

•Ingen setter spørsmålstegn ved
dagens prosesser
•Modeler brukes ikke som basis
for kontraktene
•Mangfold av problemstillinger
og uavhengighet mellom
aktører
•Hvem eier hva i modellen

•Informasjonsutveksling mellom
de ulike fagene
•Dagens standarder og teknologi
hindrer samspill
•Urimelige og urealistiske
forventninger
•"Islands of automation"

Figur 8 - Dagens problemer (International Council for Research and Innovation in Building and Construction 2009d)
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Mulighetene
Mennesker

Prosessen

Teknologien

•Udanning av medarbeidere og
for medarbeidere
•Godt opplærte, motiverte og
kompetente medarbeidere
•Dagens tilbakegang i markedet
gir muligheter for å øke
kunnskap og effektivitet
•Tverrfaglige grupper som
sammarbeider på tvers av
bariærer i organisasjonen

•Modulbasert prosess
•Automatisering av
rutineoppgaver slik at man kan
konsentrere seg om det som er
viktig
•Fokusere på resultat og ikke
rutiner

•Grensesnitt til standardene
•Teknologiske løsninger vinner
fram ved demonstrasjon av
fordelene
•Løsninger for å lære av
"modeller"
•Tilpassning og ikke adopsjon
•Kreativ bruk av teknologi

Figur 9 - Mulighetene(International Council for Research and Innovation in Building and Construction 2009d)

2.2.1 DEFINISJON OG FREMGANGSMÅTE
Integrated Design and Delivery Solutions (IDDS) skal bruke samarbeidsprosesser og økt
kompetanse sammen med enhetlige data, informasjon og kunnskap til å redusere inneffektivitet
på grunn av bygningsmessige forhold og prosesser. Målet er å forbedre verdien av produktet man
får levert gjennom prosessen med design, oppføring og drift av prosjekter.(International Council
for Research and Innovation in Building and Construction 2009b)
For å nå sine mål har CIB valgt å angripe problemstilingene fra flere ulike retninger. Man har
valgt å samle spesialister fra mange ulike nasjoner og fra ulike fagfelt innenfor byggeindustrien.
Dette for at de sammen skal prøve å skape et godt faglig nettverk som skal arbeide med å finne
de områdene i bransjen som er mest modne for akutte forbedringer.
Dette kartleggingsarbeidet startet man med i oktober 2009. Målet med arbeidet er å få kartlagt
dagens ineffektive områder i byggeprosessen. Arbeidet skal lede fram til såkalte ”Process
Improvement Opportunities” (PIO’s).(International Council for Research and Innovation in
Building and Construction 2009c)
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2.2.2 DE FIRE HOVEDELEMENTENE I IDDS
I dette avsnittet beskrives de fire hovedelementene i IDDS: Collaborative Processes, Enhanced
skills, Integrated Information and Automation Systems og Knowledge Management.
Avsnittet beskriver hvordan situasjonen er på hvert av feltene i dag, hvordan CIB mener
situasjonen kan bli ved bruk av IDDS og hva som må til for å nå IDDS stadiet.
Samarbeidsprosesser (Collaborative Processes)
Dagens situasjon.
I dag er det sjelden at entreprenører samarbeider om prosjekter,
Hovedelementene i IDDS
selv om det har vist seg å kunne gi besparelser både i tid og penger
og en bedre kvalitet på det ferdige produktet. Enda mer sjelden er det
Samarbeidsprosesser
at det blir samarbeidet vertikalt i leveransekjeden. Her hindrer mistro
Økt kunnskap og ferdigheter
og jus eksperimentering med prosessene.
Informasjonsutvekslingen skjer stort sett gjennom papirdokumenter
Integrert informasjons- og
automasjonssystemer
mellom fag og gjennom leveransekjeden. Dette fører til at mye
informasjon og spesielt kunnskapen bak informasjonen blir borte i
Kunnskapsforvaltning
prosessen. Dette fører også til at mange avgjørelser blir tatt uten å
konfrontere med andre, noe som fører til en lite iterativ designprosess.
Arkitekter og ingeniører og andre rådgivere blir ofte tvunget til å samarbeide også i dag, men
formelle prosedyrer for hvordan dette skal gjøre mangler ofte, og ansvarsområder blir gjerne
uformelt definert.
Industrien bruker allerede i dag en del 4D CAD og BIM for å samordne informasjon og for å
redusere feil, men felles løsninger for å dele og tilføre kunnskap mangler også her.(International
Council for Research and Innovation in Building and Construction 2009a)
Hvordan kan situasjonen bli ved hjelp av IDDS?
Forbedret design og bedre leveranser på grunn av en bedre koordinasjon og et mer helhetlig syn
på byggeprosessen vil føre til at mindre tid og penger sløses bort på venting og på å finne
løsninger på feil ute i felten.
Målet er ikke bare at man skal dele informasjon, men også å dele kunnskap og erfaringer slik at
man ikke gjør unødvendige feil og slik at man kan få til en gjentakende/iterativ designprosess
mellom de ulike faggruppene i et byggeprosjekt. (International Council for Research and
Innovation in Building and Construction 2009a)
Hvordan oppnå bedre samarbeidsprosesser
En grundig analyse av prosjekt og leverandørkjeden er nødvendig for å avdekke
forbedringsområder, slik at man kan finne den beste måten å oppnå IDDS på.
IDDS krever en forandring i arbeidsmønstret til alle involverte. Dette inkluderer byggherre,
leietakere og andre interessenter i et byggeprosjekt som arkitekt, ingeniører og entreprenører.
Dette for å kunne levere en helhetlig løsning og ikke en løsning hvor hver enkelt leverer en ”så
godt som” løsning.(International Council for Research and Innovation in Building and
Construction 2009a)
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Økt kunnskap og ferdigheter (Enhanced skill)
Hovedelementene i IDDS
Dagens situasjon slik CIB ser den.
I dagens prosjektgrupper finner man ofte medlemmer med svært
Samarbeidsprosesser
spesialisert kunnskap på et felt. Informasjonsflyten mellom de ulike
Økt kunnskap og
spesialister og fagfelt krever mye koordinasjonsarbeid og baserer seg
ferdigheter
for det meste på papirdokumenter.
Integrert informasjons- og
Verdsettingen av å arbeide på tvers av disipliner og effekten av den
automasjonssystemer
gjensidige avhengigheten som oppstår er lite likt. Få kan se viktigheten
Kunnskapsforvaltning
av en helhetlig strategi for å oppnå prosjektets mål gjennom hele
livssyklusen. Man er ofte bare opptatt av sitt eget arbeidsfelt og å få gjort det man må slik at man
kan begynne på neste prosjekt fortest mulig. Organisasjonene oppmuntrer ikke de ansatte til å
tenke helhetlig på prosjektet. (International Council for Research and Innovation in Building and
Construction 2009a)
Hvordan kan situasjonen bli ved hjelp av IDDS?
Det er et ønske å oppnå et helhetssyn blant alle deltakere i prosjektgruppen. Målet er at alle
prosjektdeltakere skal få en felles oppfattning av de store arbeidsprosessene og kunnskap til å få
disse prosessene til å fungere best mulig sammen.
Prosjektledere vil søke etter ansatte med en helhetstankegang og gode samarbeidsevner på tvers
av firmaets ulike disipliner.
Den økte graden av data og informasjon som blir delt og erfaringer fra tidligere prosjekter vil føre
til at man får arbeidsprosesser med en mer helhetlig tankegang både i og mellom ulike faser i
prosjektet. Det mer helhetlige synet på prosessen vil gjøre det lettere å forbedre arbeidsprosessen
og produktet i prosjektet. Dette vil føre til økt effektivitet. (International Council for Research
and Innovation in Building and Construction 2009a)
Hva må til for å nå visjonene i IDDS?
Man må utvikle kunnskap og holdninger for å få en effektiv og helhetlig arbeidsprosess. En måte
å få til dette på er ved å danne prosjektgrupper som begunstiger bruk av IDDS tankegangen. Det
er i tillegg også nødvendig å insistere på en mer helhetlig tankegang gjennom hele prosjektet. Man
skal ikke bare tenke på seg og sitt, men også på de som skal jobbe videre på det man har levert fra
seg. Det er med andre ord viktig med mer samarbeid mellom ulike disipliner og fag i et
prosjekt.(International Council for Research and Innovation in Building and Construction 2009a)
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Integrert informasjons- og automasjonssystemer (Integrated Information and
Automation Systems)
Hovedelementene i IDDS
Dagens situasjon.
I dag er det gjerne slik at programvareleverandørene helst ikke vil
Samarbeidsprosesser
samarbeide med andre, men ser helst at alle skal bruke deres
programvaresystem. Dette er det lite sannsynelig at alle aktører i en
Økt kunnskap og ferdigheter
byggeprosess gjør og dette skaper en del problemer for effektiv
Integrert informasjonsarbeidsflyt. Utarbeidelsen av det åpne IFC filformatet, som ikke er
og automasjonssystemer
proprietært, prøver å rette på dette, men fungerer i dag ikke godt nok.
Kunnskapsforvaltning
Man må for eksempel gjerne ha en BIM-koordinator som kan sjekke
integriteten på data som utveksles. Denne usikkerheten fører gjerne til at mange heller velger å
legge inn informasjonen på nytt manuelt og viktig informasjon går lett tapt, samt tidsbesparelse
blir spist opp.(International Council for Research and Innovation in Building and Construction
2009a)
Hvordan kan situasjonen bli ved hjelp av IDDS?
Målet er at interoperabilitet vil være overalt i prosessen når deltakerne ikke lenger trenger å forstå
den komplekse teknologien som ligger bak for å ta det i bruk.
”Intergrated Work Processes and Information Technology” vil føre med seg store fordeler i
planleggings og designfasen av prosjekter og videre til bygge- og driftsfasen.
Bygningsmodellene skal innholde både tekniske krav og geometri. Dermed kan modeller brukes
til å gjøre analyse av arbeidsomfanget slik at man kan evaluere og velge de beste løsninger hva
gjelder fabrikasjon, installasjon og optimalisering av arbeidsstyrken. Å få gjort arbeidet på optimal
tid og på best mulig måte kan gi både tidsbesparelser og bedre resultat.(International Council for
Research and Innovation in Building and Construction 2009a)
Hva må til for å nå visjonene i IDDS?
Å nå målene i denne visjonen til IDDS vil kreve mye arbeid på mange områder innenfor
informasjonsutvekslingen som ligger til grunn for IDDS for å få dekket alle områder. Det vil
være en del jobb å gjøre på de feltene som i buildingSMART sammenheng kalles MVD eller
IDM. Det vil si en kartlegging av hvilken informasjon som skal finnes i IFC-filen på ett gitt
tidspunkt i byggeprosessen. Modellen vil i løpet av prosjektet bli beriket med mye informasjon og
det er da viktig at hver enkelt deltaker bare får den informasjonen han eller hun trenger slik at
man unngår at man ”drukner” i informasjonen.
Programvareleverandørene har også en utfordring foran seg hva gjelder interoperabilitet og
modellintegritet. Det er viktig at modellen blir framstilt riktig og at alle elementer kommer med
og er på riktige plasser slik at beslutninger kan tas på riktig grunnlag. Det er i tillegg ønskelig at
programvaren etter hvert kan knyttes opp mot informasjonsdatabaser slik at informasjon kan
utveksles.
En annen ting det må gjøres noe med for å nå målene til IDDS er dagens avhengighet av 2Dtegnigner. Her er det nødvendig med endrede krav og holdninger både i bransjen og fra kunde og
myndigheter. IDDS modellen bør etter hvert kunne danne grunnlag for kontrakt og bli så
nøyaktig at man kan bruke den til fabrikasjon og planlegging og utførelse.(International Council
for Research and Innovation in Building and Construction 2009a)
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Kunnskapsforvaltning (Knowledge management)
Hovedelementene i IDDS
Dagens situasjon.
I et typisk firma er det dårlige eller ingen rutiner for innsamling av
Samarbeidsprosesser
erfaringer gjort i ett prosjekt. Systemene som måtte finnes er ofte laget
av ledelse eller juridiske avdelinger uten å ha innhentet råd fra
Økt kunnskap og ferdigheter
spesialister på de aktuelle fagfeltene noe som gjør de lite egnet.
Integrert informasjons- og
Dette skaper få muligheter og liten oppmuntring for ansatte til å
automasjonssystemer
komme med erfaringer og forslag til forbedringer i arbeidsprosessen.
Kunnskapsforvaltning
De erfaringene man får samlet inn har gjerne lett for å bli holdt i de
avdelingene hvor de kom fram og blir sjelden delt med andre. Gjenbruk av erfaringer begrenser
seg stort sett til gjenbruk av personell. (International Council for Research and Innovation in
Building and Construction 2009a)
Hvordan forvalte erfaringer og kunnskap bedre ved hjelp av IDDS?
Man skal drive en bevist kunnskapsinnsamling gjennom prosessen med å samle inn, bruke og
hele tiden oppdatere kritisk kunnskap og prosess.
Arbeidet skal gjøres basert på tilbakemeldinger fra både interne og eksterne interessenter om hva
som er ”beste løsning” og hva man ”lærte av feil” gjort gjennom et helt prosjekt.
Ansatte skal oppfordres og belønnet til å dokumentere kunnskaper og erfaringer de har tilegnet
seg. Problemer og løsninger som får konsekvenser for tverrfaglig og flerfaset samarbeid samles i
skjemaer. Målet med dette er å lage gjenbrukbare og potensielt automatiserte sjekklister med
løsninger på kjente problemer.(International Council for Research and Innovation in Building
and Construction 2009a)
Hva må til for å nå visjonene i IDDS?
Får å nå visjonene i IDDS er det nødvendig å utvikle effektive og enkle måter å samle inn og
hente ut erfaringsdata. De ofte forbigående sammensetningene av team, arbeidssted osv. vil gjøre
det nødvendig å få formalisert og automatisert informasjonsinnhentingen i et prosjekt mest
mulig.
Det er også nødvendig at dagens selskapskulturer går over, i den grad de ikke alt er der, til å sette
pris på og oppmuntre ansatte til gjenbruk av løsninger og åpenhet mellom ulike arbeidsgrupper
og faggrupper. Her mener CIB at også utdanningsinstitusjonene kan bidra ved å lære opp
studentene til mer og mer prøve å bruke erfaringer som allerede finnes i firmaene.(International
Council for Research and Innovation in Building and Construction 2009a)
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2.2.3 HVA MENER CIB MÅ GJØRES FREMOVER
CIB har laget seg noen lister over tiltak som må gjøres på de tre fokusområdene prosess,
teknologi og mennesker for å få til en bedre byggeprosess med en mer helhetlig tankegang. CIB
har valgt og liste opp tiltak på tre felt, kortsiktig, mellomlangsiktig og langsiktig. Man kan altså
begynne så smått og må ikke hoppe på de største og mest radikale løsningene med en gang. Men
disse tiltakene er ikke nødvendigvis noe man kan gjennomføre uten videre. Det finnes mange
barrierer og det er visse ting som kan være nødvendig å ha på plass før man eventuelt prøver ut
noen av tiltakene.
Prosess
Kortsiktig

Mellomlangsikt

•Eksperimentere med
modifisering av dagens
prosesser
•Optimale helhetlige
prosesser
•Finne de beste metodene
•Gjøre prosessene
modulbaserte
•Veksle mellom å fokusere på
hva som skal endres og
hvorfor => hvordan endre =>
gjennomføre => evaluere

•Nye modulære prosesser for
å støtte nye
foretningsmodeller
•Vurdere og identifisere
punkt for maksimal
avkastning (er prosessen
verdt det?)
•Vise beste praksis og
effekten av den.
•Nye innkjøpsmodeller
•Analysere
prosesseffektiviten

Langsiktig
•Fleksible og konfigurerbare
prosesser
•Profesjonelle
styringsgrupper som
innprenter beste praksis
•Resultatbasert innkjøp
•Prosesser drives av
prosjektinformasjon og
nødvednige handlinger.

Figur 10 - Anbefalte løsninger for prosessen(International Council for Research and Innovation in Building and
Construction 2009a)

For å få gjort disse tiltakene mener CIB det er nødvendig med en formidling og forståelse av
hvilke fordeler disse tiltakene kan gi til prosessen. Man trenger vellykkede case studier å vise til og
visjonære medarbeidere som kan dra med seg de mindre entusiastiske. Det er også nødvendig at
bedriften har en høy nok fortjenestemargin slik at den kan tillate seg
eksperimentering.(International Council for Research and Innovation in Building and
Construction 2009a)
Barrierer man kan møte på hvis man prøver å sette disse tiltakene ut i livet, kan blant annet være
de nåværende kontraktsmodeller og dagens roller og rutiner. Stive lovmessige tiltak og regler kan
nok også gjøre arbeidet vanskeligere. Mange medarbeidere vil nok også mene at IDDS er for godt
til å være sant og at det ikke ligger nok dokumentasjon bak.(International Council for Research
and Innovation in Building and Construction 2009a)
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Teknologi
Kortsiktig

Mellomlangsikt

Langsiktig

•Utvikle verktøysett som kan
gi rom for eksperimentering
•Identifisere hensiktsmessige
standarder
•Utvikle teknologi parallelt
med etterspørselen
•Simulering og
eksperimentering
•Produktmodell

•Utvikle modulbasert verktøy
•Dele standarder
•Standard for datamodeller
og grensesnitt
•Løsninger for fleksibel og
tilpasningsdyktig arkitektur
•Delt modell

• Utvikle en helhetlig ramme
som støtte fleksible
prosesser og modulær
verktøy
•Utvikling av teknologi som
samhandler med brukeren
•Utvikle grensesnitt mot
standardene
•Informasjonsmodeller som
støtter fullt integrerte
besluttningsprosesser
gjennom hele livssykluser
•Åpen BIM

Figur 11 - Anbefalte løsninger for teknologien(International Council for Research and Innovation in Building and
Construction 2009a)

For at disse tiltakene skal bli tatt i bruk kan det nok være nødvendig at man har en krevende
klient eller et regelverk som presser fram forandringer. Samarbeidsmodeller kan også presse
endringene fram.
Mulige barrierer i denne sammenhengen kan være de forskjellige leverandørene av teknologi og at
det blir for mye fokus på bruken av teknologien og ikke på byggingen. Noen ønsker kanskje ikke
å ta i bruk IFC, men å holde seg til proprietare formater. Kostnad og tid kan selvfølgelig også
spille inn. (International Council for Research and Innovation in Building and Construction
2009a)
Mennesker
Kortsiktig
•Informere folk
•Udanne og oppfordre til
eksperimentering
•Offentliggjøre økonomiske
fordeler ved å arbeide
sammen
•Livslang læring
•Utdanning på
systemintegrasjon og en
helhetlig tenkemåte

Mellomlangsikt

Langsiktig

•Oppmuntre til å ta i bruk og
vurdere
•Selskaper bidrar til
oppfostring av ny
kompetanse
•Utvikle verktøy for å støtte
dannelsen generalister med
utdanning som en prioritert
oppgave
•La interessenter ta i bruk
verktøy og visualiserig av
resultater

•Kommunisere
•Oppmuntre til å etterspørre
•Samarbeidene
arbeidsområder
•Belønne for læring og deling
av kunnskap
•Nye karriereveier
•Opprette kjernegrupper av
personer med god
kompetanse i IDDS
•Oppmuntre til å kreve
opplæring og verktøy for
IDDS

Figur 12 - Anbefalte løsninger på det mennskeligeplan(International Council for Research and Innovation in Building
and Construction 2009a)
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For å få til disse tiltakene kan det være nødvendig å belønne læring, starte undervisning og vise til
demonstrasjonsprosjekter. Bransjeorganisasjoner kan også hjelpe til med å presse på for
endring.(International Council for Research and Innovation in Building and Construction 2009a)
Barrierer man kan støte på er mangel på motivasjon for endring blant de ansatte. I bransjen kan
det finnes en del konservatisme og mange som ønsker å bevare de tradisjonelle rollene. Det er
gjerne også en treghet i skolesystem hva gjelder opplæring.(International Council for Research
and Innovation in Building and Construction 2009a)
Figuren under viser at endringer som gjøres i ett av de fire IDDS elementene kan få både direkte
og indirekte innvirking på de tre fokus områdene, prosess, teknologi og mennesker.

Figur 13 - IDDS elementene sin innvirkning på prosess, teknologi og mennesker(International Council for Research
and Innovation in Building and Construction 2009b)

Dette kapitelet om IDDS er skrevet i et samarbeid mellom Anders Qviller og Terje Haug
Skogeheim. De påfølgende kapitler er skrevet individuelt, med fokus på ulike bruksområder som
beskrevet i kapitelet om masteroppgavesamarbeid.

2.3

BYGNINGSINFORMASJONSMODELLERING (BIM)

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er et begrep som omfatter en kombinasjon av
fremgangsmåter, prosesser og teknologier som til sammen utgjør en metodikk for å håndtere en
bygnings design og informasjon gjennom dens livsløp i et digitalt format. (Succar 2009)
Med BIM-teknologi kan man konstruere en nøyaktig digital modell av en bygning. Når modellen
er ferdig skal den ideelt inneholde presis informasjon om geometri og relevante data som trengs
for å gjennomføre konstruksjon, fabrikasjon og innkjøp. Med andre ord skal modellen innholde
all den informasjonen som trengs for å realisere et byggeprosjekt. (Eastman 2008)
Det å lage en komplett modell er ikke nødvendigvis det man ønsker med BIM. Målet er isteden å
samle omfattende, pålitelig, lett tilgjengelig og lett utskiftbar informasjon for alle som trenger det
gjennom hele byggets livssyklus. (Smith & Tardif 2009) Figur 14 viser hvordan flere ulike BIMmodeller, fra ulike fag og deler av byggeprosessen, kan fungere sammen som byggeklosser for en
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”komplett modell”. Man jobber ikke på en felles modell, men isteden på fagspesifikke modeller
som så settes sammen for kontroll og dokumentasjon.

Figur 14 - Ulike mindre BIM modeller virker sammen som en komplett BIM (Autodesk 2010)

Generelt sagt kan man si at en bygningsinformasjonsmodell skal inneholde dette:
•

•

•
•

Bygningsdelene skal være representert i modellen som intelligente digitale objekter som
”vet” hva de er, og som det kan knyttes en grafisk-representasjon, data attributter og
parametriske regler til.
Modellen skal innholde komponenter med data som beskriver komponentenes
egenskaper. For eksempel skal en vegg kunne gis en brannklasse eller en u-verdi. Dette
skal senere kunne brukes i analyser eller i andre deler av arbeidsprosessen.
En endring av en komponents egenskaper skal være gjeldene i alle visninger av
komponenten automatisk.
Data skal samordnes slik alle visninger av modellen inneholder de samme data og en
oppdatering gjort i en visning skal automatisk bli gjeldene i alle andre visninger.
(Eastman 2008)

Tankegangen bak BIM er altså at man skal bedre informasjonsflyten og samtidig sørge for at
bedre og mer nøyaktig informasjon blir utvekslet mellom partene i byggeprosessen. Men hvordan
skal man få utvekslet denne informasjonen slik man ønsker og mellom ulike programmer.
Programmer utviklet av programvareleverandører som helts ønsker å bruke sine egne proprietare
dataformater? Det er her buildingSMART organisasjonen og forkortelser som IFC, IFD og IDM
kommer inn. Disse blir nærmere forklart senere i kapittelet.
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IFC

IFD

Digital lagring - Filformat
"Hvordan"
ISO 16739

Terminologi
"Hva utveksles av informasjon"
ISO 12006-3

IDM
Prosess
"Hvilken informasjon skal
utveksles"
ISO 29481-1

Figur 15 - BIM trekanten

2.3.1 BIM STEG FOR STEG
Implementering av BIM kan deles inn i fem faser. Fra pre-BIM, som enkelt forklart vil si 2D/3D
CAD, til det mer langsiktige målet med BIM, ”Integrated Project Delivery” (IPD) eller den
lignende ”Integrated Design and Delivery Solutions” som det er gått nærmere inn på i denne
oppgaven.
For å nå de ulike fasene av BIM implementering så holder det ikke bare å ta i bruk ny teknologi. I
kapittelet om IDDS, i denne oppgaven, forklares det at man også bør se på andre ting og tiltak
som prosesser og mennesker i organisasjonen for å få til en best mulig implementering. Som Brad
Hardin sier det i boken sin ”BIM is not just software. BIM is prosess and software” (Hardin 2009)

Figur 16 - Stegvise prossesendringer i de ulike BIM-faser(Succar 2009)

Pre-BIM
I denne fasen baserer man seg på 2D dokumentasjon. Selv når 3D visualiseringsmodeller
eksisterer så er den ofte usammenhengende og avhengig av 2D-dokumentasjon og detaljering.
Mengder, kostnadsestimater og spesifikasjoner er generelt hverken utledet fra 3D
visualiseringsmodellene og heller ikke knyttet opp mot dokumentasjon.
Det er lite samarbeid mellom interessentene i prosjektene og arbeidsflyten er lineær og asynkron.
Under pre-BIM forhold lider næringen av lave investeringer innen teknologi og mangel på
interoperabilitet. (Succar 2009)

21

2. Byggeprosessen
BIM – 1. Fase
BIM implementeringen starter så smått ved at man tar i bruk objektbasert 3D parametriske
programmer som for eksempel Autodesk Revit, ArchiCAD og Tekla.
I denne fasen lages singeldisiplinære modeller innen både design og konstruksjon. Disse
modellene brukes primært til å automatisere prosessen med produksjon og koordinering av 2D
dokumentasjon. Modellene brukes også noe til visualisering.
Samarbeidspraksisen mellom partene er mye lik den i pre-BIM fasen og det skjer lite eller ingen
utveksling av modeller mellom de ulike disiplinenes deltakere. (Succar 2009)
BIM – 2. Fase
I fase 2 samarbeides det aktivt mellom de ulike disiplinene som er involvert. Samarbeidet
omfatter utveksling av modeller eller del-modeller ved bruk av enten proprietare filformater eller
ikke proprietare formater som for eksempel IFC.
Selv om kommunikasjonen fortsatt er asynkron, på grunn av at ulike disipliner befinner seg i ulike
BIM-faser, så begynner dette å bli bedre. Noen kontraktsmessige endringer kommer til å bli
nødvendig når modellbasert utveksling blir mer utbredt og starter å erstatte den dokumentbaserte
informasjonsflyten.
BIM – 3. Fase
I denne fasen lages, utveksles og oppdateres modeller på tvers av prosjektfaser og disipliner. Å
samarbeide om modeller på denne måten muliggjøres ved bruk av modellservere. (Succar 2009)
På den måten har alle alltid den siste informasjonen og man sparer mye arbeid på blant annet
koordinasjon.
BIM fase 3 modeller er blitt tverrfaglige modeller som tillater komplekse analyser på tidlige
stadier av virtuell design og konstruksjon.
Fra et prosessperspektiv ser man i denne fasen at synkron utveksling av modeller og dokumenter
fører til at prosjektfaser overlapper og danner en faseløs prosess.
Implementering av BIM fase 3 krever store vurderinger av kontraktsmessige forhold,
ansvarsfordeling med tanke på modell og prosedyrer. En forutsetning for at dette skal kunne
gjennomføres er at det finnes teknologi som støtter deling og toveiskommunikasjon mot en
modell mellom alle parter. (Succar 2009)

Figur 17 - BIM implementering steg for steg (Succar 2009)
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2.3.2 INFORMASJONSBEHANDLING MED OG UTEN BIM
Dagens byggeprosess er fragmentert og kommunikasjonen mellom partene baserer seg for det
meste på papirdokumenter. Feil og utelatelser i disse dokumentene skaper ofte uventede
kostnader, forsinkelser og i verste fall søksmål mellom partene i prosjektet. (Eastman 2008)
Et av de vanligste problemene forbundet med papirbasert kommunikasjon gjennom designfasen,
er den store mengden tid og kostnader som går med til å lage et forslag til design. Dette
inkluderer kostnadsoverslag, energianalyse og konstruksjonsdetaljer. Siden det tar mye tid å få
gjennomført dette arbeidet, så ender det ofte opp med å bli gjort sist. Da er det gjerne for sent og
for dyrt å gjøre viktige endringer. (Eastman 2008)
En studie gjennomført 1998 avdekker to hovedproblemer med informasjonsbehandlingen hos en
entreprenør.
•

•

Fra byggherrens perspektiv:
Entreprenøren gir ikke god nok beslutningsstøtte gjennom prosessen. Resultatet stemmer
ikke med opprinnelig design.
Fra entreprenørens eget perspektiv:
Dårlig informasjon og dårlig styring av informasjonsflyt, spesielt med tanke på deling og
integrering av informasjon.
(Laitinen 1998)

Med en BIM tankegang vil man ønske å samle all relevant informasjon første gang. Detaljert
informasjon kan oppsummeres, men hvis bare kortfattet informasjon i utgangspunktet er samlet
inn, kan den ikke bli brutt ned til detaljert informasjon på et senere tidspunkt. Derfor bør man
tilstrebe og tilføre nøyaktig og god informasjon første gang. Da vil man på et senere tidspunkt
ikke trenger å gjøre jobben om igjen.
Enkelte ansatte kan finne det mer hensiktsmessig å samle inn bare den informasjonen de trenger
for å få gjort sin egen jobb. Derfor bør man oppmuntre til en kultur hvor man fanger all
tilgjengelig informasjon når den først er tilgjengelig. Å samle den inn på et senere tidspunkt er
langt mer kostbart i lengden. (Smith & Tardif 2009)
Når man får laget detaljerte modeller, kan så disse bli analysert slik at man får en optimal
rekkefølge på arbeidet som skal gjøres. Modellen kan også kjøres gjennom andre analyser som for
eksempel krasjsjekker som vil spare tid og penger. Alle disse tingene har direkte konsekvenser for
en større forutsigbarhet i prosjektet noe som igjen gir en større økonomisk forutsigbarhet. Noe
som vil være til stor verdi for kunden. (Smith & Tardif 2009)

Prosjektering
Ved bruk av 2D CAD i prosjekteringen, arbeider man med 2D CAD modeller som fremstiller
prosjektet for eksempel horisontalt pr. etasje. Modellene bygges opp av 2D-linjer, målsetting og
symboler fra bibliotek. Forskjellige typer linjer og symboler brukes for å skille de forskjellige
bygningsdelene i modellen. I tilegg til plantegningene lager arkitekten og konsulentene også snittog detaljtegninger.
Ut i fra informasjonen i de forskjellige 2D-modellene bygges så beskrivelsestekster og lister for
prosjektet opp. Problemet med denne prosessen er at alt underlag som skal leveres må stemme
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overens. Flyttes for eksempel en dør så må alle tegningene hvor denne døren forekommer,
endres. Endringene påvirker ofte mer enn en aktør og dette gjør at revisjonsarbeidet tar mye tid
og er følsomt for feil. (Jongeling 2008)
Bruker man derimot BIM i prosjekteringen vil man jobbe med en modell som brukes til å ta frem
ulike tegninger. Til forskjell fra 2D CAD jobber man nå med en modell som består av 3Dobjekter. Disse objektene inneholder informasjon som for eksempel lengde, høyde, areal, volum,
materiale, egenskaper med mer. Siden objektene er ”intelligente” og har relasjoner til hverandre,
kan tegninger av planer og snitt i både 2D og 3D nærmest lages automatisk av programmet. Fra
BIM’en kan man dessuten lage beskrivelser, materiallister med mer. Alt lages fra den samme
modellen noe som minsker faren for feil. (Jongeling 2008)
Planlegging og produksjon
Den tradisjonelle måten å planlegge og styre byggeprosjekter på er ved hjelp av 2D-tegninger,
skisser, ulike gantt-skjemaer, prognoser med mer. Ved hjelp av underlag fra prosjekteringen
planlegges og utføres byggeprosjektet, noe som tilslutt resulterer i overlevering til byggherren. På
grunn av dårlig koordinering og feiltolkninger av underlagsmaterialet, er man ofte nødt til å løse
problemene ute på byggeplass. Det resulterer gjerne i produksjonstopp, høyere kostnader, feil
utførelse og kompromisser med tanke på kvalitet. (Jongeling 2008)
Tar man i bruk BIM i planlegging og produksjonsprosessen. Så kan man bruke underlaget fra
bygningsinformasjonsmodellen i stor utstrekning i planleggingen og produksjonsstyringen i form
av 3D-, 4D- og 5D modeller.
4D-modeller integrerer 3D-modeller med tidsplanlegging noe som gjør det mulig å simulere
planleggingen av prosjektet.
5D-modellen integrerer 3D-modeller med kostnadskalkyler og tidsplanlegging, noe som gir en
mulighet til å visualisere tidsplan og kostnader over tid. (Jongeling 2008)
Drift og vedlikehold
Når bygget er ferdig og overleveres til byggherren. Huset tas i bruk og forvaltningsprosessen
starter. I dag er FDV-informasjon ofte basert på 2D-tegninger. Disse tegningene oppdateres
sjelden ved små ombygninger, noe som fører til at FDV-dokumentasjoen blir gradvis dårligere.
Når bygget så enten selges eller gjennomgår en stor ombygning blir man så nødt til å samle inn
mye informasjon på nytt. (Jongeling 2008)
Å ta i bruk BIM i FDV prosessen kan gjøre det enklere å få tak i informasjon. Tydeligere
presentasjon av informasjonen kan føre til færre missforståelser. Høyere kvalitet og bedre tilgang
på informasjon fører til bedre kvalitet i hele arbeidsprosessen. (Jongeling 2008)
Figuren under viser hvordan prosessen med å designe, produsere og installere en prefabrikkert
betong. Både med dagens praksis og med en framtidig BIM praksis.
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Dagens praksis:
2D fasadetegninger
fra arkitekt kontraktstegninger
•Skissert løsning av
fasadene uten å
ha tegnet
individuelle
paneler; ingen
tilkoblinger til
andre elementer

Produksjonstegninger
Produksjonsstyring

2D prefabrikasjons
tegninger av fasade
•Tegnet på nytt
som
fabrikasjonstegnin
ger; hver del
tegnes med
knutepunkter,
innstøpninger,
gjennomføringer
og armering

•Koordinering av
flere tegningssett:
Papirbasert

Praksis med BIM:
3D fasadetegninger
fra arkitekt kontraktsmodell
•Fabrikasjonsmode
ll med alle deler
identifisert;
delene defineres
for å reflektere
fabrikasjonsmeto
den

3D prefab. modell generate piece
marks

Produksjonsmodell
Produksjonsstyring

•Produksjonsmodell
en foredles:
deler modeleres
med relasjon til
produksjonsmodell
med knutepunkter,
innstøpninger,
gjennomføringer og
armering

•At alle deler er i
3D gjør
konfliktssjekking
enkelt, i stor grad
automatisert:
materialer og
produksjon spores
fra modell

Figur 18 - Prosess 2D V.S. 3D (Smith & Tardif 2009)

2.3.3 BIM-RAMMEVERK
I mange artikler, på seminarer og i arbeidsgrupper hevdes BIM å være en katalysator for
endringer, med mulighet til å samle den splittede industrien, forbedre effektiviteten og senke de
høye kostnadene pågrunn av mangelen på interoperabilitet. Å ha et rammeverk for BIM vil
kunne bidra med lettere organisering av kunnskapen som finnes på området i dag. Samtidig vil
det hjelpe til med å få fram ikke dokumentert kunnskap og tilrettelegge for etablering av ny
kunnskap på feltet. (Succar 2009)
I denne oppgaven beskrives IDDS som et mulig rammeverk for bruken av BIM.
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2.3.4 INDUSTRY FOUNDATION CLASSES (IFC)
IFC er et dataformat som er åpen standard. Formatet er en ISO-standard og utvikles av IAI –
International Alliance for Interoperabillity med den hensikt å skape et ikke proprietært format
som kan utveksle informasjon mellom ulike programmer i byggeindustrien.
I en IFC-fil finner man flere typer informasjon. I tilegg til objekter som utgjør et byggs geometri
vil man finne objekter knyttet til prosessen med å oppføre et bygg. IFC filen inneholder også
objektinformasjon til bruk av eller fra analyser. (Eastman 2008)
IFC objekter dekkes av de følgende områdene:
•

•

•

•

Geometri
IFC kan utgjøre et relativt bredt spekter av geometri, inkludert profiler, objekter definert
av flater. Flater kan defineres av ekstruderte former og Bezier overflater. Dette dekker de
fleste behov man måtte ha.
Relasjoner
IFC er laget for at datamodellen skal kunne representere et rikt sett med relasjoner
mellom objekter.
Egenskaper
IFC legger vekt på bruken av ”property sets”, eller ”P-sets”. Dette er samlinger av
egenskaper som brukes sammen for å definere materiale, ytelse og egenskaper påvirket av
omgivelsene, som for eksempel vind, geologiske- eller værdata.
Det er laget ”P-sets” for mange typer byggeobjeketer. For eksempel tak, vegg, vind, bjelke
og armering. I tillegg er mange egenskaper knyttet til ulike materialer sin adferd. Som for
eksempel termiske materialer, forbrenningsprodukter, mekaniske egenskaper, brensel,
betong og andre.
IFC inneholder også egenskaper for kostnad, tid, mengde uttak, arealer, brannsikkerhet.
Meta-properties
Her defineres hvem som eier hva av informasjon i modellen. Identifikasjon,
endringskontroll, andre kontroller og godkjenninger finnes her.
(Eastman 2008)

2.3.5 INFORMATION DELIVERY MANUAL (IDM)
En IDM er en spesifikasjon av relevant informasjon som skal finnes i
bygningsinformasjonsmodellen (IFC-filen) på ett gitt tidspunkt og for en definer oppgave.
En IDM skal innholde en beskrivelse av flere ting. For det første skal den beskrive hvem (faglig
aktør/rolle) som skal levere informasjon. Den skal beskrive hvilken spesifikk informasjon som
skal være tilstede (krav til innhold) og til hvilket formål. Den skal gi uttrykk for hvem som trenger
informasjonen, hvilke aktører, og når informasjonen skal legges inn i modellen.
Målet med IDM’en er å sørge for at man mottar riktig og god nok informasjon til å gjennomføre
den oppgaven man er satt til i en gitt fase av prosjektet.
En IDM består teknisk sett av tre deler.
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1. Prosess Map (PM)
Prosesskartet er en oversikt over et område i byggeprosessen. Hvilke beslutninger og fag
kommer før eller etter andre?
Prosesskartet inneholder en oversikt over informasjonsflyten i en avgrenset oppgave og
viser hvem som utveksler hvilken informasjon og til hvem og på hvilket tidspunkt.
2. Exchange Requirements (ER)
I utvekslingskravene finner man de byggfaglige kravene til hvilken informasjon som skal
være med i modellen. Dette kan for eksempel være informasjon om en veggs
brannmotstand eller lydisoleringsevne.
3. Functional Parts (FP)
Functional parts er en teknisk beskrivelse av utvekslingskravene (Exchange
Requirements).
Functional parts kan sies å være en kobling av exchange requirements mot et IFC-skjema.
Et eksempel kan være lengden av en vegg. Lengde (ER) = ifcBuilding (FP).
2.3.6 INTERNATIONAL FRAMEWORK FOR DICTIONARIES (IFD)
IFD kan ses på som en form for ordbok. Formålet med IFD er å gjøre IFC uavhengig av språk
og landegrenser. Målet er at man skal kunne utveksle informasjon helt uten tanke på språk og
betydninger av ord.
Et kjent eksempel som illustrer problemet man har som formål å eliminere ved hjelp av IFD er
det norsk begrepet dør. Slår man opp i en norsk-engelsk ordbok vil man se dør oversatt til
”door”, men dette stemmer ikke i bygningssammenheng. Når man i Norge snakker om dør i
byggsammenheng så mener man egentlig selve dørbladet + rammen, mens ”door” i England bare
refererer til dørbladet.

Figur 19 - Eksempel på hvorfor IFD er nødvendig (Bjørkhaug & Bell 2007)

Så hvordan løser man dette problemet med IFD?
Måten man løser dette på er at man gir hvert konsept et helt unikt identifikasjonsnummer også
kalt ”Global Unique Identifier” (GUID) eller ”Universal Unique Identifier” (UUID). GUID og
UUID kan ses på som konseptets ”fødselsnummer”. Det kan finnes mange hundre personer med
navn Ole Olsen, men bare en har personnummer 010203.04.056. Tilsvarende har vi altså mange
måter å definere hva en dør er, men konseptet dør i norsk sammenheng (dørblad + ramme) har
en helt unik id (3vHRQ8oT0Hsm00051Mm008), slik at programmer uavhengig av språk vet hva
det er snak om og ”oversetter” for brukeren.
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2.4

BIM OG KONTRAKTSFORHOLD

I dette kapitelet gås det inn på fire vanlige måter å gjennomføre prosjekter på og utfordringer i
forhold til å ta i bruk BIM.
Holdingen til å ta i bruk en felles delt modell er ofte bare på forsøksstadiet, hvis ikke annet er
avklart i kontraktene. Arkitektene og ingeniørene vil gjerne ikke ta på seg mer ansvar for
innholdet i modellen enn det de allerede gjør i dag.(Hardin 2009)
2.4.1 DESIGN-BID-BUILD
Den tradisjonelle design-bid-build prosessen er basert på at byggherren har utarbeidet et design
som han legger ut på anbud. Hovedentreprenøren som får oppdraget gjennomfører så prosjektet
under oppsyn av arkitekten som ofte er byggherrens stedfortreder. Prosessen er lineær.
Entreprenøren kommer gjerne sent inn i prosessen og får ikke vært med å påvirke i
planleggingsprosessen. Denne mangelen på tidlig kommunikasjon mellom arkitekt og utførende
fører ofte til feil og missforståelser rundt detaljene i prosjektet.(Kymmell 2008)
En betydelig del av de byggeprosjektene som gjennomføres i dag, bruker design-bid-build
prosessen. Nesten 90 % av de offentlige prosjektene og ca 40 % av de private i 2002. (Eastman
2008) Men slik Design-bid-build prosessen er i dag, begrenser den mulighetene for å utnytte BIM
og dets fulle potensial som et verktøy for koordinering hos entreprenøren.
I realiteten er bruken av BIM unyttig i en design-bid-build prosess, med unntak av raskt å kunne
trekke ut mengder for bruk i kalkulasjon. (Hardin 2009)
Noen av problemene med design-bid-build prosessen er:
•

•

•
•

Hvis en entreprenør er bedt om å gjennomføre et kostnadsestimat på et prosjekt samtidig
som prosjekteringen holder på, vil det være en fare for at prosjektet vil overskride
tidsrammen, på grunn av endringer som kan komme underveis.
Det forutsettes at billigere er bedre. Dette stemmer kanskje med tanke på pris, men ikke
nødvendigvis med tanke på kvalitet. Eller oppdragstager sin evne til å gjennomføre
arbeidet.
I design-bid-build prosessen er det en antagelse at det å fremme konkurranse mellom
entreprenører vil gi best mulig pris på et prosjekt.
Byggherren er ansvarlig overfor entreprenøren hvis det oppdages design feil.
(Hardin 2009)
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Figur 20 - Informasjonsflyten i en Design-Bid-Build prosess (Hardin 2009)

2.4.2 DESIGN-BUILD
Design-build-prosessen ble utviklet for å samle ansvar for design og bygging i en enkelt kontrakt
og for å forenkle administrasjonen av oppgavene for byggherren. (Eastman 2008) Denne
prosessen prøver å involvere designteam og utførende til et samarbeid gjennom alle faser i
byggeprosessen. (Kymmell 2008)
I denne modellen inngår byggherren en kontrakt direkte med et design-build team for å utvikle et
godt definert byggeprogram og en skjematisk design. DB entreprenøren anslår deretter de totale
kostnadene og tiden som trengs for å konstruere bygningen. Etter at alle modifikasjoner
forespurt av byggherren er blitt gjennomført, blir så planen godkjent og det endelige estimatet for
prosjektets kostnader utarbeidet.
Fordi DB modellen tillater at modifikasjoner i byggets utforming gjøres tidligere i prosessen, så
sparer man tid og penger på å gjennomføre endringene.
DB entreprenør inngår så kontrakter med rådgivere og underleverandører etter behov. Etter
dette tidspunktet begynner bygging og eventuelle ytterligere endringer i designen blir
entreprenørens ansvar. Det samme gjelder for feil og mangler.
Når byggingen starter er det ikke nødvendig at det finnes detaljerte konstruksjonstegninger for
alle deler av bygningen. Det holder for eksempel med detaljerte tegninger for fundamentet, osv.
Som en følge av disse forenklingene blir bygningen vanligvis ferdig raskere og gjerne til en noe
redusert totalkostnad.
Problemet med denne metoden er mindre fleksibilitet for byggherren til å gjøre endringer etter
den opprinnelige designen er godkjent og kontraktssummen er etablert. (Eastman 2008)
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Figur 21 - Informasjonsflyten i en Design-Build prosess (Hardin 2009)

2.4.3 CM-AT-RISK
En CM-at-risk tilnærming innebærer at entreprenøren forplikter seg til å levere prosjektet
innenfor en garantert maks pris. Entreprenøren fungerer som en konsulent for byggherren under
programmerings- og prosjekteringsfasen. Når byggingen setter i gang endres denne rollen mer
mot totalentreprenør/hovedentreprenør. Når entreprenøren er bundet til en maks pris vil han
gjerne komme til å arbeide for byggherrens interesser. Entreprenøren blir nødt til å ha kontroll på
kostnadene for ikke å overskride maksprisen, noe som vil føre til et økonomisk tap for
entreprenøren. CM-at-risk kan tilpasses til en BIM prosess. (Hardin 2009)
2.4.4 DESIGN-ASSIST
En design-assist tilnærming til gjennomføringsprosessen er en variant av desing-build metoden.
Byggherren gir arbeidet til en hovedentreprenør og underentreprenører som alle samarbeider
med arkitekten gjennom planleggingsfasen av prosjektet. På denne måten får de bidratt med sin
ekspertise, og kan gi innspill på hvordan ting kan gjøres på best mulig måte for å unngå feil og
mangler når byggingen setter i gang. (Kymmell 2008)
Både design-build og design-assist oppmuntrer til at både entreprenør og arkitekt skal komme
tidligere inn i planleggingsprosessen og samarbeide. Det meste av arbeidet som skal gjøres blir
avtalt gjennom forhandlinger og ikke gjennom anbudsprosesser.(Kymmell 2008)
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3.

KALKULASJONSPROSESSEN

I dette kapittelet diskuteres dagens kalkulasjonsprosess og hvordan BIM forhåpentligvis kan
effektivisere og forbedre dagens prosess.

3.1

DAGENS PROSESS

Slik det er i dag så starter arbeidet når man mottar en beskrivelse og kravspesifikasjon fra
arkitekten eller byggherren på bygget man skal kalkulere. Beskrivelsen og kravspesifikasjonen gås
nøye igjennom av kalkulatøren for å få med alle krav og ønsker til utførelse.
Når beskrivelsen og kravspesifikasjon er gjennomgått, starter arbeidet med å lage en beskrivelse i
et beskrivelsesprogram (G-Prog Beskrivelse, Focus Anbud osv.). I AF Gruppen omfatter denne
beskrivelsen bare arbeid som de ikke skal utføre selv. Stort sett omfatter dette betong- og
tømmerarbeider som AF Gruppen gjør selv. Beskrivelsen av det arbeidet de skal gjøre selv settes
nemmelig opp i et annet system (MAP), som også henter inn erfaringstall fra tidligere prosjekter.
Når beskrivelsene er ferdig utarbeidet starter så det arbeidet som er mest tungvint og tidkrevende.
Dette er trolig også det feltet hvor BIM kan bidra med å øke effektiviteten mest. I dag gjøres
nemmelig mengdeuttaket manuelt ved å måle avstander og flater oppe på 2D-tegninger. Disse
2D-tegningene kan variere veldig i kvalitet og kan være alt fra skissetegninger til komplette
tegninger. Til å hjelpe en i arbeidet med å ta ut mengder har man fram til nå brukt verktøy som
SpeedyCalc og Geometra.
SpeedyCalc er et masseberegningsverktøy hvor man med en digital penn tegninger oppe på 2Dtegninger og deretter får opp en grafisk framstilling av det man har tegnet med lengder, arealer og
andre mengder. Se figur under for illustrasjon.
Dette arbeidet må gjøres for alle etasjer og for alle involverte fag. Arbeidet er altså veldig
omfattende og lett falle ut av og vanskelig å kvalitetssikre. Blir kalkulatøren avbrutt i arbeidet er
det ikke alltid så lett å huske hvor man sluttet. Er denne veggen alt mengdet eller ikke? Ble det
nøyaktig nok?

Figur 22 - Illustrasjon SpeedyCalc (Trimax.no)

SpeedyCalc brukes nå mindre og mindre og man har isteden tatt i bruk det web-baserte
programmet Geometra. Å jobbe med dette programmet er mye likt det å jobbe med SpeedyCalc,
men nå er 2D-tegningene og digitalpennen byttet ut med 2D pdf-filer og musepekeren på PC-en.
Å flytte arbeidet inn på PC-en har gjort prosessen mer nøyaktig og enklere å holde styr på siden
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man nå får opp en liste, som navngis, over de mengdene man har tatt ut. Man måler direkte på
pdf-tegningen og får frem de verdiene man leter etter; høyde, bredde, lengde, flate, veggflate, med
mer. Tegningene vises på skjermen, hvor man klikker og markerer flater, lengder og antall.
Måleresultatene regnes sammen automatisk og kan deretter eksporteres til et kalkulasjonsprogram
eller ett regneark. Dette gjør det enkelt å dokumentere hva man har gjort. Men selv med disse
forbedringene så framstår fortsatt arbeidet som tidkrevende og omfattende.

Figur 23 - Illustrasjon av Geometra med eksport til Excel (Trimax.no)

I dag er med andre ord arbeidet med å hente ut mengder ganske tungvint og følsomt for
endringer. Små endringer kan fort føre til at mye tidkrevende arbeid må gjøres om igjen.
Så hva er det man håper at bruken av BIM kan gjøre for denne prosessen? I hovedsak er tanken
at bruken av BIM skal gjøre det lettere og mer nøyaktig og hente ut mengder til bruk i kalkyler og
beskrivelser. Får man til et automatisk mengdeuttak som fungerer blir det samtidig lettere og
raskere å oppdatere mengde og kostnadsestimater ved eventuelle endringer. Noe som vil være
både tids- og kostnadsbesparende samtidig som resultatet også kan bli bedre.
I en artikkel fra AECbytes sies det at det er mulig å redusere tiden det tar å kalkulere et bygg fra
åtte uker, gjort manuelt. Til så lite som tre uker, hvis man bruker BIM. (Tiwari et al. 2009). Det
vil si en reduksjon i kalkulasjonstiden på fem uker eller ca 63 %, noe som kan sies å være en
vesentlig reduksjon. Se figur under for en mer detaljert beskrivelse.
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Figur 24 - Manuell kalkulasjon sammenlignet med modellbasert kalkulasjon (Tiwari et al. 2009)

3.2

INFORMASJONSFLYT I KALKULASJONSPROSESSEN

Hvordan informasjonsflyten går og hvilke parter som er involverte avhenger en del av hvilken
entrepriseform som er valgt. De vanligste entrepriseformene i AF Bygg Oslo sine prosjekter er
hoved-, general- og totalentreprise. Med totalentreprise som den mest brukte. (Baggetorp &
Olsen 2010)
Ved en hoved- og generalentreprise vil alt materiale være ferdig prosjektert og kalkulatørene
trenger ikke ta ut mengder da dette allerede er gjort. Disse entrepriseformene regnes som de
vanskeligste å jobbe med da man ikke lenger har særlig påvirkningsmulighet på prosjektet. Det
man er nødt til å gjøre er å utarbeide beskrivelser for å kunne sende arbeid ut på anbud til
underentreprenørene.
Er derimot entrepriseformen en totalentreprise, så tar byggeherren kontakt med entreprenøren
og de tar igjen kontakt med rådgivere for de ulike fagene. På dette tidspunkt har gjerne
byggherren utarbeidet ett forprosjekt og dette har fått en rammetillatelse, dvs. at bare den
utvendige formen er gitt. Kalkulatøren lager i et slikt tilfelle beskrivelser og mengder på grunnlag
av kravspesifikasjoner og tegninger utarbeidet av arkitekten. Siden entreprenøren kommer tidlig
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inn i prosessen har man større mulighet til å påvirke utformingen og materialvalg i prosjektet og
valget av underentreprenører.
Figuren under viser et eksempel på hvordan informasjonsflyten kan gå i kalkulasjonsprosessen.

Figur 25 - Eksempel på hvordan informasjonsflyten kan være

3.3

KVALITETSSIKRING

Kvalitetssikring er en viktig del av arbeidet i kalkulasjonsprosessen. En feil i kalkulerte mengder
eller feil priser kan føre til at man taper anbudskonkurransen eller ender opp med et mindre
overskudd enn beregnet, eller i verste fall underskudd på prosjektet. For å kvalitetssikre
mengdeuttaket som i dag gjøres for hånd, gjennomfører man to typer av kontroller. Den ene
kontrollen er en sidemannskontroll hvor man ser på de totale mengdene og at disse stemmer. I
tillegg gjennomfører man en kontroll av prisene. Dette gjennomføres gjerne av en med erfaring
som fort ser om prisene ser noenlunde korrekte ut eller er helt på villspor. (Baggetorp & Olsen
2010)

3.4

AF OG IDDS

I kapittel 2.2 tidligere i oppgaven legges det fram påstander om hvordan situasjonen er for dagens
byggeindustri i forhold til IDDS slik CIB ser det. I dette kapittelet gjøres det et forsøk på å koble
dagens situasjon og fremtidige utfordringer hos AF Gruppen opp mot IDDS.

Problemene
Mennesker

Prosessen

Teknologien

•Det kreves motivasjon for å
gjennomføre endringer
•Kunnskapsnivå innenfor BIM
teknologi må heves
•Opplæring av ansatte er
kostbart
•Ingen ønsker å få mer jobb og
ansvar enn idag

•Hvem eier hva i 3D modellen?
•Hvem har ansvar og for hva?
•Mangel på en helhetlig
tankegang
•Dagens kontrakter er et hinder
• Tid kreves for å få
organisasjonen opp på et
akseptabelt kunnskapsnivå, slik
at man faktisk nyttigjør seg BIM

•Informasjonsutveksling mellom
de ulike fagene. 2D V.S. 3D.
•Hvilke(t) filformat skal brukes?
IFC, DXF, DWG, Navisworks?
•Teknologien er for komplisert
og utilgjenngelig
•Teknologien fungerer ikke som
ønsket.
•Hvordan skal revisjon håndteres
i en evt. 3D modell?

Figur 26 - Dagens problemer som hindrer en god IDDS prosess
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Målet med Integrated Design and Delivery Solutions (IDDS) er å få fart på bruken av teknikker
og fremgangsmåter som kan lede den tradisjonelle dokumentbaserte arbeidsmetoden i
byggebransjen over til bruken av bygningsinformasjonsmodellering (BIM). For å få til dette er
man nødt til å ta tak i problemer og utfordringer innenfor de tre feltene, mennesker, prosess og
teknologi.
På det menneskelige planet finner man i mange tilfeller en mangel på motivasjon for å
gjennomføre endringer i prosess og arbeidsmetode. Dette er en helt normal menneskelig
reaksjon, som grunner i at man ser på det som en utfordring å lære nye programmer og prosesser.
Samtidig som man synes dagens prosesser er trygge og fungerer godt. Ingen ønsker mer jobb og
ansvar uten å få noe igjen for det. Slik det er i dag er for eksempel holdningen til å ta i bruk en
felles delt BIM modell bare på utprøvningsstadiet. Arkitektene og ingeniørene vil gjerne ikke ta
på seg mer ansvar for innholdet i modellen enn det de allerede gjør pr. i dag.
Endringsvegringen kan også være et resultat av mangel på kunnskap, i dette tilfellet BIM
teknologi. Hos AF Gruppen har man for eksempel sett seg nødt til å ansette en BIM medarbeider
nettopp fordi man mangler kunnskap innenfor BIM og fordi BIM fortsatt kan virke utilgjengelig
for mange. Det er viktig å få økt bevisstheten i organisasjonen på hva BIM er og fremme nytten
av å bruke det. BIM er mer enn innkjøp av et nytt modelleringsprogram. Å heve kunnskapsnivået
i organisasjonen er tidkrevende og dyrt. Samtidig vil det ta en god stund før alle medarbeidere er
på et akseptabelt nivå kunnskapsmessig, slik at man får høstet fruktene av å bruke BIM. Dette
utgjør kanskje det største hinderet for å ta i bruk BIM i dag.
Å opparbeide en BIM modell kan være krevende da det kreves høy nøyaktighet for å kunne
bruke modellen videre. Hos AF Gruppen valgte man av den grunn å ansette en BIM medarbeider
blant annet for at man skulle slippe å måtte leie inn ekstern hjelp til å opparbeide modell, samtidig
som man får økt BIM kunnskapen internt, noe som er positivt for organisasjonen.
Innenfor prosses finner man også en del utfordringer i forbindelse med BIM. Hvordan skal for
eksempel eierskap håndteres? Her kommer man fort også inn på ansvarsforhold. AF Gruppen
ønsker i mange tilfeller å opptre som en prosjekteringskoordinator. De må derfor håndtere
modeller fra ulike aktører og ønsker å kjøre kollisjonskontroller på disse. Men selv om AF
Gruppen gjennomfører kontrollen så ønsker de fortsatt at ansvaret for feil og mangler ved
modellene skal ligge hos de prosjekterende. Slike spørsmål må avgjøres gjennom kontrakter. Og
noe av problemet med dagens prosess sies å være kontraktene. Hos AF Gruppen, ser de pr i dag
at nye kontraktstyper mot de prosjekterende presser seg fram. (Baggetorp et al. 2010)
Samtidig kan man lese i literatturen at dagens design-bid-build prosses begrenser mulighetene til å
utnytte BIM og dets potensial. (Kymmell 2008)
Design-bid-build prosessen fører til at entreprenørene kommer for sent inn i prosessen og får
ikke vært med på å påvirke i planleggingsprosessen. Denne mangelen på tidlig kommunikasjon
mellom de prosjekterende og utførende fører ofte til feil og missforståelser rund detaljene i
prosjektet. (Kymmell 2008)
På grunn av dette ender man gjerne opp med en lite helhetlig prosess. Det blir til at man enten
lager 2D-tegninger eller BIM modeller hver for seg, uten noe særlig samarbeid. Hos AF Gruppen
har man for eksempel vært nødt til å opparbeide BIM modellen selv på grunnlag av 2Dtegninger. Dette minsker smidigheten i prosessen vesentlig. Og ikke nok med at man har vært
nødt til å lage modell selv. BIM modellen man har opparbeidet må så muligens forkastes etter å
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ha blitt brukt til mengdeuttak. Den kan ikke bli brukt videre rett og slett fordi man ikke ønsker å
ta ansvar for eventuelle feil og mangler i den.
Men det er ikke bare på det menneskelige og prosess feltet det er utfordringer i forhold til BIM
og IDDS. Det ligger også mange utfordringer innenfor teknologifeltet.
Blant annet kan BIM teknologien oppfattes som komplisert og utilgjengelig for den vanlige
arbeidstaker. Mye av programvaren er vanskelig å sette seg inn i og man blir fort overlesset med
fine forkortelser som bare gjør en mer forvirret. Programvaren er i mange tilfeller også dyr og
krever opplæring av ansatte noe som koster både tid og penger. Pågrunn av dette kan det i mange
tilfeller være lettest å ansette en ekspert på feltet, men det kan samtidig hemme fleksibiliteten i
organisasjonen. Det kan også være lett å bli værende i 2D CAD verden siden dette er en kjent og
noe man behersker bedre. Samtidig som man kanskje ikke ser helt nødvendigheten av en 3D
BIM når man allikevel skal skrive ut 2D-tegninger.
Teknologien fungerer heller ikke helt slik man ønsker. I sin utprøving av mengdeuttak fra BIM
modell har AF Gruppen fått erfare at man fort blir bundet til programvareleverandører og
produkter. Fordi man hos AF Gruppen er avhengig av å bruke MAP programvaren. (kapitel
4.4.5), måtte man finne et program som var kompatibelt med dette. Det programmet de fant ut
var kompatibelt med MAP var iLink fra Tocoman. Bare det at man må ha et bestemt program for
å kommunisere med MAP er en ulempe, men ikke av de største. Mer begrensende er det at iLink
er avhengig av import fra enten Revit, ArchiCAD eller Navisworks. Kalkulatøren må med andre
ord helst ha alle disse programmene i tilegg for å være sikker på å kunne håndtere materiale man
får fra arkitekt. Ideelt sett skulle man kunne klare seg med direkte import til MAP, men kanskje
mer sannsynlig en IFC import til iLink uten å gå veien om kostbare programvare. Leverandørene
av programvare vil med andre ord gjerne binde en bruker til sine programvareløsninger noe som
gjør utvekslingen mellom ulike fag og programmer ikke fungerer så bra som man ønsker.
Filformater skaper også en del usikkerhet og vanskeligheter. Skal man tørre å satse på det åpne
IFC formatet som man ikke føler seg helt trygg på gjengir modellen korrekt med all informasjon.
Eller skal man heller satse på de mer kjente proprietære formatene som RVT, PLN og lignende,
men som gjør interoperabilitet vanskeligere? Målet bør være at man i fremtiden skal kunne klare
seg uten disse og heller bruker IFC formatet.
I de kommene kapitlene diskuteres videre utprøvingen av BIM i kalkulasjonsprosessen og
muligheter ved IDDS tankegang i organisasjonen.
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4.

BRUK AV BIM I KALKULASJONSPROSESSEN

Hovedformålet med denne delen av oppgaven er å gjøre en vurdering av om bruken av
bygningsinformasjonsmodellering i kalkulasjonsprosessen har noe for seg og kan gjøre prosessen
bedre og mer effektiv. Hvilke muligheter finnes og må dagens prosesser endres?
AF Gruppen har et ønske om å bruke BIM i kalkulasjonsprosessen for å spare tid, utgifter og for
å kunne lage et bedre kalkylegrunnlag.
Under prosjekteringsprosessen gjennomføres forskjellige typer av kalkyler og analyser.
Kostnadskalkyler, energi- og klimaanalyser, med mer bygger på mengder av blant annet
bygningsdeler, materialer, flater og volum. I dag er det ofte slik at man regner dette for hånd ved
hjelp av 2D-tegninger. Man måler da avstander, flater og volumer på papirtegningene. (Jongeling
2008)
Å prosjektere med bruk av BIM gir mulighet til å hente mengder fra modell og videre bruke
modellen til å gjennomføre analyser. Dette vil forhåpentligvis føre til at kvaliteten på
mengdeuttaket blir bedre og at tiden brukt til å gjennomføre det går ned.
I boken ”BIM Handbook” gis det et eksempel på bruken av BIM til å gi en tidligfasekalkyle av et
prosjekt. Prosjektet som omtales er ”The Hillwood project” i Dallas, Texas. Prosjektet ble
gjennomført som en ”design-build” og man brukte programmet DProfiler aktivt under
designfasen for å finne det optimale designet med tanke på kostnader.
Når man oppsummerte erfaringene fra prosjektet konkluderte man med at man hadde oppnådd
en tidsbesparelse på hele 92 % i forhold til den tradisjonelle kalkulasjonsprosessen. Og denne
BIM-kalkylen hadde bare et avvik på 1 % i forhold til manuelt beregnede og tilsvarende
prosjekter. (Eastman 2008)
Slik eksempelet over og andre eksempler fremstår så virker det som om bruk av BIM i
kalkulasjonsprosessen kan føre med seg mye godt i form av både spart tid og kostnader. Samtidig
som kvaliteten på arbeidet opprettholdes. Men er det egentlig slik?

4.1

BRUK AV BIM HOS AF GRUPPEN I DAG

AF Gruppen startet så smått i slutten av 2009, forsøk med bruk av BIM i kalkulasjonsprosessen.
I organisasjonen bruker man programsystemet MAP og man er avhengig av å bruke dette også i
kalkulasjonsprosessen. Derfor var det nødvendig å finne et program som kunne kommunisere
modelldata inn til MAP. Denne funksjonen finner man i et produkt kaldt iLink fra Tocoman
(omtales senere i dette kapitelet). Men iLink har noen ulemper. Programmet fungerer nemmelig
bare som en bro mellom 3D-modelleringsprogrammet og MAP. De programmene som støttes er
Autodesk Revit og ArchiCAD. Altså må kalkulatøren ha begge disse programmene siden filene
man får fra arkitekten kan komme fra begge disse. Helst skulle man sett at man kunne klart seg
uten 3D-modelleringsprogrammet og med mulighet for import fra IFC filer. Hadde iLink støttet
IFC kunne man sluppet å være avhengig av 3D-modelleringsprogrammene og man hadde sluppet
formattrøbbel siden de fleste modelleringsprogrammene i dag støtter eksport til IFC.
Men det er ikke bare filformater og programvare som skaper vanskeligheter. Et annet problem er
å sørge for at underlagsmaterialet man får fra arkitekt er godt nok og tilpasset bruken av BIM. I
AF sitt tilfelle, startet man utprøvningen av BIM kalkulasjon ved å leie inn et konsulentfirma.
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Firmaet lagde 3D modeller av 2D-tegninger fra arkitekt. Men det var ikke bare å lage en 3D
modell av prosjektene. Modellene måtte også inneholde informasjon som er nødvendig for å få
gjennomført kalkulasjonen. Dette kan for eksempel være informasjon om en veggs oppbygning
eller tykkelsen på et gulv. For å få dette riktig og slik man ville ha det, startet man utarbeidelsen
av en kravspesifikasjon eller ”BIM modellmanual” som den også blir kalt. Dette er et
tekstdokument som forteller hvordan 3D-modellen skal bygges opp og hva som skal legges inn
av informasjon. Siden prosjektet bare er på prøvestadiet er det til nå bare laget modellmanualen
tilpasset bruk i ArchiCAD. Men planen er og også få laget en modellmanual for Autodesk Revit.
Utklipp fra modellmanualen kan sees på figuren under.

Figur 27 - Utsnitt fra modellmanual (AF Gruppen)

Slik modellene blir bygget opp i dag kan de ikke kalles for fullverdige BIM modeller. Veggene er
for eksempel bare laget som generiske vegger og inneholder ingen informasjon om oppbygging.
Informasjon om oppbyggingen legges bare på som et navn(id) på veggen. I teorien vil dette være
bruk av BIM i fase 1. 3D modell finnes, men er ikke optimal og lite egnet til videre bruk.
Figurene under er hentet fra IFC filer åpnet i Solibri og er ment og illustrer poenget med å bygge
opp veggen i BIM’en istedenfor å bare legge beskrivelse av oppbygningen som et navn.

Figur 28 - Eksempel IFC fil laget etter BIM-manual

38

4. Bruk av BIM i kalkulasjonsprosessen
Som man ser av figuren over har ikke veggen noen oppbygning, men er bare en generisk vegg på
200 mm. Den eneste informasjonen her som er nyttig for kalkulatøren er ”Name” som er ”YV 2”
og det er strengt tatt også den eneste informasjonen som trengs. Når kalkulatøren ser navnet YV
2 vet han eller hun at dette er en standard vegg i AF Gruppen og oppbygningen er kjent. Men
ved overførsel til kalkulasjonsprogrammet blir man nå nødt til å legge inn hele oppbygningen av
veggen manuelt.
Ideelt sett og for å gjøre prosessen enda mer effektiv, skulle man kunne bygge opp vegger og
dekker med den faktiske oppbygningen og deretter overført til kalkulasjonsprogrammet og
automatisk fått opp veggens oppbygning. På den måten kunne man sluppet å bygge opp veggen
manuelt. I tillegg ville en slik oppbygging av modellen kunne gjøre den mer nyttig videre i
verdikjeden for eksempel ved å kjøre ulike analyser på den. Å gjøre det i dag med dagens
modeller ville være vanskelig og alt for tidkrevende da mye arbeid med modellen nok ville vært
nødvendig.

Figur 29 - IFC modell med veggoppbygning

4.2

ERFARINGER FRA FORSØK MED BRUK AV BIM HOS AF GRUPPEN

Som omtalt i foregående kapittel har man, hos AF Gruppen, i den senere tid eksperimentert litt
med bruken av BIM til mengdeuttak til bruk i kalkulasjon for anbud. Man har prøvd litt ulike
tilnærminger og metoder og man har også gjennomført mengdeuttak fra BIM modell.
4.2.1 SAMSPILLET MED ARKITEKT
AF Bygg Oslo har i dagens prosjekter stort sett rollen som totalentreprenør. Det betyr at man
kommer inn på et tidspunkt i prosjektet hvor arkitekten på oppdrag fra byggherren, allerede har
gjennomført et forprosjekt. Ofte er prosjektet gitt en rammetillatelse, noe som betyr at byggets
utvendige form er gitt og låst. Materialvalg innvendig og utvendig har man fortsatt en mulighet til
å påvirke. Det samme gjelder den innvendige utformingen. (Baggetorp et al. 2010)
Siden man kommer inn på et tidspunkt hvor arkitekten allerede har gjort mye arbeid, har man fra
AF Gruppen sin side ingen mulighet til å kreve noen BIM modell. Denne blir man i så fall nødt
til å bekoste selv, og det er det man har gjort i prøveprosjektene som er blitt gjennomført (se
figur 28) Det å måtte lage modellen selv er ingen ideell løsning og burde være unødvendig i
framtiden.
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I forhold til bruken av BIM kan man si man er i en pre-BIM fase på vei mot BIM 1. fase (Fasene
er omtalt tidligere i oppgaven).
I IDDS sin oppramsing av problemer finner man blant annet under teknologi
”informasjonsutveksling mellom de ulike fagene” listet som ett av dagens problemer. Det at man
må opprette en egen 3D modell til bruk i mengdeuttaksprosessen kan ses på som et eksempel på
dette. Informasjonsutvekslingen finner sted, man får den informasjonen man skal ha, men den
kommer i et format som er uegnet for effektiv videre bruk. Dette er også tatt opp under ett av de
fire IDDS elementene. Som det sies under ”Samarbeidsprosesser (Collaborative Processes)” så
kan ett forbedret design og leveranse av informasjon, på grunn av bedre koordinering og at
partene har et mer helhetlig syn på prosessen, føre til at mindre tid og penger sløses bort på
unødvendig venting. Slik det er i dag ville man først motta dokumenter fra arkitekten. Denne
dokumentasjonen må gjennomgås og modell tilpasset mengdeuttak må opparbeides. Dette koster
både tid og penger og burde ideelt sett vært unødvendig.
Litt annerledes blir de i de prosjektene hvor AF Gruppen er byggherre selv. Da kan man i mye
større grad stille krav til arkitekt, og man kan for eksempel kreve at en 3D modell utarbeides,
gjerne også tilpasset mengdeuttak, etter en mal eller BIM-manual.
Denne måten å jobbe på kan føre til en mer iterativ designprosess, som igjen kan øke kvaliteten
på resultatet ved at man får påvirket og gjort endringer tidligere. Et av problemene med å stille
krav til modell på dette tidspunktet er at arkitekten fort kan føle seg tvunget til å velge løsninger,
noe de gjerne ikke ønsker å gjøre så tidlig i prosjektet. Samtidig er det gjerne et begrenset antall
løsninger arkitekten har til rådighet siden entreprenøren gjerne ser at de bruker deres ”standard
løsninger” på for eksempel veggoppbygninger. Men bruker arkitekten standard løsninger når de
bygger modellen blir det lettere for kalkulatøren å ta ut mengder senere. Man kan altså gjøre
kalkulatørens arbeid lettere, men på den andre siden vil arkitekten føle seg mer bundet og at
arbeidet krever mer av dem enn før. Er man da egentlig kommet noe nærmere ideen om en mer
effektig og mer et helhetlig syn på byggeprosessen? Dette kan knyttes opp mot begrensinger i
teknologien og i menneskers holdninger og kunnskap. Kanskje kan arkitekten arbeide slik som
før og kanskje kreves det ikke så mye å tilpasse modellen for kalkulasjon like før overlevering? Er
det som IDDS påpeker en mulighet for å utdanne og oppmuntre de ansatte bedre. Da vil kanskje
ikke prosessen føles så tung, og kanskje ikke kreve så mye tid som man er redd for. Det er heller
ikke sikkert det egentlig er så mye informasjon som er nødvendig å putte inn i modellen for at
kalkulatøren skal kunne dra nytte av BIM-modellen. For eksempel sitter arkitekten på
informasjon om bæring, lyd, brann og akustikk krav som burde være mulig å legge inn i en BIM
uten at dette vil føre til for mye ekstraarbeid.

Arkitekt:
Utarbeider grunnlag for
rammetillatelsen

AF Gruppen:
Mottar
dokumentasjon

Konsulent:

Utarbeider 3D modell
tilpasset AF med
tanke på
mengdeuttak

AF Gruppen:

Bruker 3D-modell til å
ta ut mengder som
brukes i beskrivelser

Figur 30 - Prosess ved utprøving av BIM hos AF Gruppen
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4.2.2 BIM OG MENGDEUTTAK TIL BRUK I KALKULASJON
AF Gruppen har under utprøvingen av BIM gjennomført ett prosjekt hvor mengdeuttak fra 3Dmodell ble gjort og videre brukt i beskrivelsen. Som en kontroll og test på hvor godt
mengdeuttaket fra BIM-modell fungerte, gjennomførte man også et tradisjonelt mengdeuttak på
dette prosjektet.
Etter at prosjektet ble avsluttet har man gjort seg flere nyttige erfaringer, både gode og dårlige.
Noe av problemet med å bruke en BIM-modell er kravet man må stille til nøyaktigheten av
modellen. I dette forsøket leide man inn konsulenter for å bygge opp en modell med grunnlag i
2D-dokumentasjonen fra arkitekten. Men ikke bare skulle en 3D-modell lages, modellen skulle
også fungere opp mot iLink og MAP, noe som førte til at man måtte utarbeide en mal. Denne
malen sier noe om hvordan vegger, dører, dekker, vinduer osv. skal bygges opp med navn og
fargekoder slik at koblingen opp mot iLink og MAP fungerer tilfredsstillende. Dette var en
tidkrevende prosess og heller ingen ideell prosess. Helst skulle man sett at arkitekten hadde en
modell som kunne brukes direkte, eller med små modifikasjoner. Men for å få til dette må for det
første arkitekten bruke ett BIM-verktøy og modellen må tilpasses slik at den kan brukes til
mengdeuttak. Slik det er i dag er det også usikkerhet rundt det å bruke den opparbeidede BIMmodellen videre. Hvem skal ta ansvaret for eventuelle feil?
Dagens situasjon:
Arkitekt
2D tegninger

Konsulent:
Lager en BIM
etter AF sine
krav

AF Gruppen:
Bruker BIM
modellen til
mengdeuttak

AF Gruppen:
BIM modell må
forkastes pga
ansvarsforhold

AF Gruppen:
Kontroll av
modell evt. små
tilpassninger

AF Gruppen:
Bruke BIM
modellen til
mengdeuttak

AF Gruppen:
BIM modell
brukes videre

Ønsket situasjon:
Arkitekt
3D BIM

Figur 31 - Dagens bruk av BIM-modell og ønsket situasjon i fremtiden

BIM-modellen ble i dette tilfellet i hovedsak laget med mengdeuttak i tankene. Men allikevel fikk
man ikke tatt ut alle mengder som man trengte i beskrivelsen. En god del måtte fortsatt mengdes
manuelt. Det er flere grunner til dette. Ikke alle kapitlene i beskrivelsen er like egnet til å bli
knyttet mot modell og ikke alt er like hensiktsmessig å modellere i modellen. For eksempel er
kapitler som ”Rigg og drift”, ”Diverse bygningsmessige arbeider” og ”Anleggsgartner” ikke særlig
egnet til å knyttes mot modell, og gjøres trolig raskere og bedre manuelt, blant annet med
bakgrunn i erfaringsdata. Men noen av de kapitlene som ikke var knyttet mot modell i denne
omgang burde potensielt kunne hente ut mengder fra modell. Man skulle for eksempel tro det
kunne være mulig å hente ut mengder for kapitler som ”graving og sprengning”, ved å modellere
terreng og massene som skal bort. Det samme gjelder for kapitelet ”spunting og peling” hvor
peler enkelt burde kunne legges inn i modell og mengder hentes ut.
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I dette prosjektet fikk man stort sett ut mengder fra de fleste vegger, vinduer og dører. Deler av
veggene måtte mengdes manuelt da modellen på noen områder var laget litt for unøyaktig. Men
man fikk fortsatt ut mengder til det meste av overflatebehandlingen på veggene. Man fikk også
tatt ut mengder på de fleste dørene i prosjektet, men låser og beslag ble regnet manuelt, da dette
ikke var modellert i modellen, for enkelthetsskyld. Når det kommer til tak, var det bare
isolasjonen i disse det ble tatt ut mengder til. Ellers hadde man håpet at modellering av trapper
skulle forenkle mengdeuttaket, da dette i dag er vanskelig og mengde. Men trappene viste seg og
være vanskelige å modellere og man måtte i dette tilfellet fortsatt ta ut mengdene til trappene
manuelt. Totalt for prosjektet ble ca 30 – 40 % av mengdene hentet ut fra BIM modellen. Et
kanskje lavere tall en forventet, men selv dette førte til en betydelig reduksjon i tidsbruk, så en
liten økning her kan ha stort potensial for tidsreduksjon. Trolig vil erfaringer fra slike forsøk
kunne føre til utarbeidelse av rutiner og arbeidsmetoder som kan øke denne gevinsten ytterligere.
Men bruken av BIM-modell var ikke bare vanskeligheter og problemer. Man har også hatt en del
positive erfaringer. Man opplevde blant annet å ha en mye større kontroll med arbeidet man
gjorde. Mye på grunn av at man nå har en 3D-modell hvor man ser hva man mengder og hva
man har tatt ut av mengder. Kvaliteten på arbeidet går med andre ord opp og usikkerheten ned.
Når man føler en større sikkerhet i arbeidet man har gjort, betyr det at man kan gi mer nøyaktige
priser. Mer nøyaktige priser fører videre til at man trenger mindre påslag for usikkerhet og
sjansen til å vinne anbudet øker. Bruken av BIM modell til mengdeuttak førte også til at man
nærmest halverte tiden det tar å gjennomføre et mengdeuttak. Samtidig som kvaliteten på
mengdene ble bedre. I tillegg opplevde man det enklere å lage god dokumentasjon på hva man
hadde gjort. Det faktum at man fra BIM modellene kan ta ut automatisk genererte vindus- og
dørskjemaer hjelper også mye for å effektivisere arbeidet for kalkulatøren. Istedenfor å måtte
sjekke tegninger i både plan og fasader for å få en oversikt over vindustyper og antall, kan man nå
ved få tastetrykk få opp komplette lister med type og antall.
Denne effektiviseringen av prosessen kan føre med seg mye positivt. I dag regner man ca på 30
prosjekter i løpet av ett år. Med en halvering av tiden det tar å gjennomføre et mengdeuttak, betyr
dette at man enten kan regne på flere prosjekter med samme arbeidsstokk eller regne på dagens
mengde og redusere arbeidsstokken. Men gevinsten man får fra en redusert tid brukt til
mengdeuttak kan også brukes til å øke kvaliteten på anbudet. Tiden man sparer på mengdeuttaket
kan isteden brukes til og finjustere anbudet og løsninger brukt, slik at disse blir optimale. En slik
prosess kan føre til et bedre anbudsgrunnlag og en større sjanse til å vinne anbudet.
4.2.3 BIM SIN INNVIRKNING PÅ ORGANISASJONEN
Å ta i bruk BIM handler ikke bare om å kjøpe inn ett nytt program som takler 3D modellering og
støtter IFC. Det handler også om mennesker og prosesser. Dette er noe av filosofien bak IDDS
og man kan se at dette stemmer hos for eksempel AF Gruppen.
Etter at man startet utprøvingen av BIM har man møtt på flere utfordringer og man ser at også
enkelte ting må endres eller tilpasses bruken av BIM.
I første omgang startet man med å utvikle en manual/kravspesifikasjon for hvordan BIMmodellene skulle lages for enkelt å kunne tas i bruk til mengdeuttak. Disse modellene ble laget av
AF selv og er bare et steg på veien. Fremmover ser man nødvendigheten av å lage slike
utvekslingsmanualer med krav overfor arkitekter og rådgivere slik at man har kontroll på
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kvaliteten av informasjonen som utveksles. AF Gruppen fungerer ofte som en
prosjektkoordinator og kan stille slike krav på informasjonen de mottar, men de ønsker ikke å
kontrollere hvordan informasjonsutvekslingen mellom for eksempel arkitekt og RIB fungerer.
Når AF Gruppen stiller krav til de ulike aktørenes modeller kan de også gjøre flere sjekker og
analyser av modellen, men de ønsker ikke å ta ansvaret for at modellene er korrekte, dette
ansvaret ønsker man fortsatt skal ligge hos arkitektene og rådgiverne.
Eierskap og ansvar er et følsomt område innenfor BIM verdenen. Ingen av aktørene vil ta mer
ansvar enn de allerede har i dag, noe som kan føre til litt tungvite arbeidsmetoder. Et eksempel på
dette problemet er BIM modellen AF Gruppen har fått laget til bruk for mengdeuttak. Siden
denne modellen ikke ble utarbeidet av arkitekten selv, men på grunnlag av tegninger fra
arkitekten. Arkitekten ønsker forståelig nok ikke noe ansvar for denne modellen og man må mest
sannsynlig forkaste den etter bruk. Dette fører ikke akkurat til noen helhetlig prosess slik som
man ønsker. Man forstetter i det gamle sporet hvor det samme arbeidet blir gjort igjen og igjen.
Med bakgrunn i dette ser man konturene av at nye kontrakter og ansvarsforhold presser seg frem
i tiden som kommer. I kapittel 2.4 er det omtalt noen kontraktsformer og man kan se at en
design-build prosess passer bedre til BIM bruk enn en mer tradisjonell design-bid-build
prosessen. Som det står under IDDS elementet ”Collaborative Processes..” er det nødvendig med
endringer i arbeidsmønstret til alle involverte for at man skal kunne bli i stand til å levere en mer
helhetlig løsning gjennom byggeprosessen.
Å ta i bruk BIM krever også et kunnskapsløft i organisasjonen. BIM er fortsatt mye teknologi,
trebokstavsforkortelser og avanserte programmer. Dette er ikke noe enhver ansatt i
organisasjonen skal måtte ha kontroll på. Med IDDS har man som mål at tiltak og arbeid på
mange områder, innenfor informasjonsutveksling og utvikling av programvaren, skal føre til at
deltakerne i prosjektet ikke lenger trenger å forstå den komplekse teknologien for at
interoperabilitet vil være all stedsværende. Spesialister til å håndtere prosjektspesifikk
informasjonsutveksling. Men veien til dette målet er lang og i første omgang har man ansatt en
BIM-koordinator som skal kontrollere og tilpasse de BIM-modellene AF Gruppen får inn.
Hovedgrunnen til at de har ansatt en person for dette arbeidet er å slippe å kjøpe inn og lære opp
flere medarbeidere enn nødvendig i bruken av ulike 3D modelleringsprogrammer. Samtidig som
det kan være behov for å kvalitetssikre og tilpasse IFC-filene, eller de proprietare filformatene
som man mottar fra arkitekter og rådgivere til bruk i interne prosesser.
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4.3

MULIGHETER VED BRUK AV BIM OG IDDS

Mulighetene
Mennesker

Prosessen

Teknologien

•Ha en helhetligtankegang, dele
informasjon og kunnskap.
•Øke kunnskapsninvået internt i
organisasjonen
•Øke bevistheten på hva BIM er.

•Bruke BIM modellen til å gjøre
•Utvikle maler og utvekslingskrav
mengdeuttak flere steder i
for innhold i IFC filer til bruk i
byggeprosessen.
ulike faser av byggeprosessen.
•Berike BIM med informasjon fra •Ta i bruk BIM for å gjennomføre
kalkulasjonsprosessen og bruke
ulike analyser som f.eks analyse
den videre til FDV
av energieffektivitet.
•Bruke BIM på byggeplass til
•Presse
visualisering av løsninger.
programvareleverandører til økt
støtte av IFC formatet.

Bruken av BIM og IDDS har et potensial til å gjøre designprosessen mer effektiv. Siden de
viktigste avgjørelsene tas i starten av prosjektet er det spesielt viktig at man klarer å øke
kostnadsbevisstheten tidlig i designprosessen. Bruken av BIM gir muligheten til dette. Målet er å
endre prosessen slik at man ikke bare bruker mengdeuttaket ved sentrale beslutninger, men heller
flere steder gjennom hele byggeprosessen. Dette støtter IDDS sin filosofi om en helhetlig
tankegang i organisasjonen. Figuren under viser mulige faser i byggeprosessen hvor mengdeuttak
kan gjøres fra en BIM.

Figur 32 - Faser hvor BIM kan brukes til å ta ut mengder
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Det er mulig å gjennomføre flere ulike mengdeuttak fra samme BIM. Ved å bruke en tidligfase
BIM, kan man for eksempel evaluere ulike fasadeløsninger opp mot hverandre. Løsningene kan
evalueres ikke bare med tanke på kostnader, men for eksempel også med tanke på
energieffektivitet. Jo flere slike analyser man får mulighet til å gjennomføre, jo bedre kan det
endelige resultatet og produktet til kunden bli. Gjennomfører man slike alternativanalyser er det
viktig å huske på at for eksempel ulike fasadeløsninger også kan ha innvirking på andre
bygningsdeler som for eksempel fundamentene. En billig fasadeløsning kan for eksempel ende
opp med å kreve større fundamenter, som igjen kan føre til økte kostnader.
Det finnes i hovedsak tre nivåer for bruk av BIM til mengdeuttak.
1. Objektmengder
Objektene i BIM’en inneholder egenskaper gitt av arkitekten. For eksempel kan de være
gruppert etter type konstruksjon. Dette tilsvarer de verktøyene som i dag finnes i de fleste
såkalte BIM programmer for å lage lister. Eller eksport av informasjon fra en IFC BIM til
Excel. Forholdet mellom bygningselementer og hva som mengdes er 1:1.
2. Beregning av elementmengder
Basert på informasjonen som finnes i BIM’en, tas mengder fra ulike elementer ut. For
eksempel kan mengden av vegger av typen ”EW-1” brukes som mengden for veggen
”Utvendig murvegg” i beskrivelsen. Flere ulike objekter fra BIM’en kan bli koblet
sammen og utgjøre ett element i beskrivelsen. Eller et objekt i BIM’en kan brukes som
grunnlag for mengder til flere ulike objekter i beskrivelsen. For eksempel kan mengden
utvendig vegg være grunnlag for mengde gips, dampsperre osv i beskrivelsen. Dette betyr
at forholdet mellom bygningselementer og hva som mengdes blir n:n.
3. Mengdeuttak for produksjon
Dette er nesten identisk med beregning av elementmengder, men elementene som
mengdes inneholder en liste over tilknyttede elementer. Dette medfører at for eksempel
mengden av en vegg også fører til beregning av mengden av for eksempel gips ved bruk
av innebygde formler og faktorer. Denne typen mengdeuttak produserer mengder på et
ressursnivå, noe som gjør det mulig å ta hensyn til og analysere ressursnivået på arbeidere,
material priser og lignende i løpet av prosjektet
(Senate Properties 2007)
Slik det er hos AF Gruppen i dag så jobber man med BIM på nivå nummer 2. Det betyr at man
kobler navnet på elementer i BIM’en med flere poster og underelementer i beskrivelsesteksten.
Dette er også på dette nivået de fleste kostnadsestimeringsprogrammene som finnes i dag
befinner seg på. Mer om det i kapitelet 4.4.
Å bruke BIM til mengdeuttak i kalkulasjonsprosessen er en ting, men det ligger også et potensial i
å bruke den videre i prosessen, for eksempel i FDV sammenheng. Klarer man å gjøre endringer i
organisasjonen i henhold til noen av hovedelementene til IDDS kan man få større glede av BIM
bruken. Et av elementene i IDDS er ”Økt kunnskap og ferdigheter” som blant annet innebærer å
lære opp medarbeiderne til en helhetstankegang på prosessen. Man ønsker å oppnå en felles
oppfattning av de store arbeidsprosessene og kunnskap nok til å få disse prosessene til å fungere.
Dette krever også endringer innenfor IDDS elementet ”Integrerte informasjons- og
automasjonssystemer”. Teknologien må gjøre det mulig for medarbeiderne å dele informasjon
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enkelt mellom hverandre og ikke legge begrensinger på effektiviteten.
3D modellen man bruker i kalkulasjonsprosessen bør ideelt sett kunne berikes med informasjon
gjennom kalkulasjonsprosessen. I dagens situasjon er det gjerne vanskelig og tidkrevende å finne
fram informasjon om et bygg som er ferdig. Man må gjerne lete seg gjennom en mengde med
permer og papirer for å finne den informasjonen man ønsker. Denne informasjonen kunne
potensielt også ligget i BIM’en og på den måten vært mye mer tilgjengelig. Men dette krever at
man oppretter en såkalt ”as buildt BIM” noe som kan være kostbart og tidkrevende.
Bruken av en BIM fra kalkulasjon har også et potensial til å bli brukt på byggeplass. Her kan
modellen brukes til å visualisere hva som er tatt ut av mengder tidligere i byggeprosessen. På den
måten trenger man ikke lenger å gjøre et grovt mengdeuttak på byggeplass for å sette seg inn i
prosjektet. BIM modellen opprettet under den tidlige kalkulasjonsfasen kan også arves og gjøre
mengdeuttaket for innkjøp og planlegging letter på byggeplass.

4.4

PROGRAMVARE

Det finnes i dag flere programmer på markedet for bruk i kalkulasjonsprosessen. Ikke alle er
omtalt i denne oppgaven, men isteden er det sagt litt om de mest aktuelle programmene for AF
Gruppen.
Det finnes to metoder for modellbasert estimering.
•

•

Den første er å bruke et program som er laget for bruk sammen med et spesifikt
program. Et eksempel kan være programmet iLink som er laget for å fungere sammen
med Autodesk Revit og ArchiCad.
Den andre måten er å bruke et nøytralt program, det vil si et program som støtter import
av for eksempel filformater som IFC.
(Tiwari et al. 2009)

4.4.1 ISY CALCUS
ISY Calcus er et program utviklet av Norconsult Informasjonssystemer. Programmet lar en
arbeide med en levende kostnadsmodell fra ide -> skisse -> forprosjekt -> detaljprosjekt.
Programmet er basert på de samme 1500 ferdige elementene (sammensatte konstruksjoner) som
ISY G-prog Beskrivelse. I tillegg finnes 43 stk ferdige modellprosjekter og tusenvis av
enhetspriser med materialkostnad og enhetstider. Når kalkylen er ferdig kan den så enkelt
overføres med mengdeposter direkte til ISY G-prog Beskrivelse som grunnlag for
anbudsbeskrivelsen. (ISY Calcus - Norconsult Informasjonssystemer)
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Figur 33 - IFC modell importert til ISY Calcus

ISY Calcus kan importere IFC filer og ut fra modellen gjenkjenne og systematisere bygningsdeler
etter NS 3451. Mengdene hentet fra modellen kan senere oppdateres ved å gjøre en ny import
slik at man fort kan se hva endringer i design koster. Bygges modellen opp slik at elementene får
navn som for eksempel 2.3.A.001, så vil programmet ved import automatisk koble elementet til
riktig elementregister med priser. I dette eksempelet er navnet 2.3.A.001 satt som navn på en
vegg. Ved import av IFC filen til ISY Calcus kobles denne veggen automatisk opp mot 2.3.A.001
i elementregisteret som er en betongyttervegg under mark, t = 200 med mer osv. Dette gjør
kalkyle arbeidet raskt og effektivt, men forutsetter skikkelig forarbeid. Dette arbeidet kan også
gjøres manuelt, men blir da fort mer tidkrevende og det kan være vanskelig å holde oversikten.
Det er fult mulig å lage egne koblingsskjemaer mot elementbiblioteket spesifikt for for eksempel
AF Gruppen og deres løsninger.
4.4.2 ISY G-PROG BESKRIVELSE
G-PROG Beskrivelse er et program utviklet av Norconsult Informasjonssystemer for
utarbeidelse av byggebeskrivelser. Programmet inneholder egne maler og veivisere for å hjelpe
brukeren under arbeidet. Beskrivelsestekster hentes fra standardtekster, NS3420 eller
Prosesskoden. Tekster kan også hentes fra egne firmastandarder eller tidligere prosjekter.
Programmet har også en egen del for anbudskontroll. Her kan anbyderne evalueres opp mot
hverandre og anbudspriser sammenlignes. (G-PROG Beskrivelse - Norconsult Informasjonssystemer AS ISY) G-Prog Beskrivelse har per i dag ingen støtte for IFC import, men det er under utvikling
med basis i arbeidet som allerede er gjort i ISY Calcus. Men per i dag finnes det en god kobling
mellom ISY Calcus og ISY G-PROG Beskrivelse, som gjør det mulig å importere IFC filen og
gjøre koblinger mot elementer i ISY Calcus. Deretter kan man eksportere dette videre til ISY GPROG Beskrivelse som ett godt grunnlag for å bygge opp beskrivelsen. (Jensen 2010)
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4.4.3 FOCUS ANBUD
Focus Anbud er et program, laget av Focus Software, for utarbeidelser av anbudsbeskrivelser.
Programmet er bygget opp rundt ett skjermbilde der man endrer informasjon i de ulike vinduene
avhengig av hva man skal jobbe med. Selve byggebeskrivelsen bygges opp av poster som
struktureres etter en valgfri kontoplan. Til de enkelte postene kan man knytte opp NS koder med
tilhørende tekst, samt man kan supplere hver post med fritekst. (Focus Software, Focus Anbud)
Programmet støtter i dag import av IFC-filer og det ligger også inne en eksport funksjon, men
denne er enda ikke aktivert.

Figur 34 - Eksempel import av IFC til Focus Anbud

Focus Anbud nyttiggjør seg av IFC dataene ved å knytte disse opp mot ”elementer”. Man velger
selv hvilke IFC-elementer som skal kobles opp mot elementene man har laget i Focus.
I eksempelet over har jeg i Focus laget et element kalt ”Yttervegg”. Dette elementet inneholder
såkalte delytelser. I dette tilfellet er for eksempel ”Q32 – Innvendig panel” en delytelse fra
NS3420. Det vil være naturlig å bygge opp elementet med alle delytelsene som hører til. Gjør
man det får man nemmelig Focus til å bygge opp postene i beskrivelsen automatisk samtidig som
programmet også henter mengder fra IFC-modellen.
En positiv side ved IFC-importen til Focus er muligheten for fleksibilitet ved kobling mot
elementer i beskrivelsen. Ytterveggen i IFC-filen må ikke ha navn ”YV1” for at importen skal
virke, den kan like godt hete ”Yttervegg – 200 mm". Det viktigste er at kalkulatøren forstår
hvilket element veggen skal kobles opp mot i beskrivelsen. Dette kan selvfølgelig også føre til en
viss uoversiktlighet, men har man først laget en koblingsfil burde det gå fort å oppdatere små
endringer som gjøres i modellen ved ny import.
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4.4.4 TOCOMAN ILINK OG TOCOMAN EXPRESS DESKTOP
Tocoman iLink og Express Desktop er program utviklet av Tocosoft Ltd i Finland. iLink er laget
med det formål å gjøre utvekslingen fra diverse BIM-verktøy, slik som Revit og Archicad, til
kalkulasjons- og planleggingsverktøy mulig. Tocoman Express Desktop er et program for
mengdeuttak og håndtering. (PlanB 2009)
Programmet gjør det mulig å utveksle mengder fra for eksempel en Archicad modell til en kalkyle
i programmet MAP. Dette gjøres til en viss grad hos AF Gruppen i dag.
4.4.5 MAP-KALKYLE
MAP Kalkyle utvikles av MAP Skandinaviska og er et program som brukes til å lage tidlige
kalkyler, anbudskalkyler, produksjonskalkyler osv. MAP kalkyle er en del av MAP Applications
som er et helhetskonsept for anbudshåndtering og byggeprosjektstyring. Systemet brukes for
kostnadskalkulering, planlegging, innkjøp og økonomisk styring. (MAP Skandinaviska)
Dette programmet brukes av AF Gruppen i dag innenfor flere felt.
4.4.6 VICO OFFICE
Vico Office bygger på moduler og tilbyr ulike verktøy tilpasset ulike arbeidsoppgaver. Til
kalkyleprosessen er det modulene Vico Takeoff og Vico Cost Planer som er aktuelle. Vico Office
har direkte kobling til Tekla Structures, Graphisoft Archicad og Autodesk Revit. Programmet
kommuniserer også med verktøy som MAP-kalkyle, Microsoft Project m.fl.
(Vico Software produkter)
Vico Cost Planer er kalkylemodulen i Vico Office. Programmet henter mengder fra Vico Takeoff
som også er en del av Vico Office.

Figur 35 - Skjermbilder fra Vico Cost Planer (Vico Cost Planner - Visuell kalkyl i 5D)

Programmet lar en opprette nye kalkyleoppsett eller man kan hente in oppsett fra et annet
kalkyleverktøy. Man kan også referere til og sammenligne prosjekter. Kalkylen man lager kan
utvikles og detaljeres mens prosjektet skrider frem slik at man alltid har kontroll på kostnadene.
Man har også muligheten til å teste ut ulike alternativer ved å lagre ulike utkast som man senere
kan sammenligne. (Vico Cost Planner - Visuell kalkyl i 5D)
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4.4.7 HOLTE BYGGSAFE SMARTKALK
Smartkalk er et kalkulasjonsprogram fra Holte Byggsafe som støtter import av IFC filer.
Programmet henter mengder og type bygningselementer fra IFC og kobler dette opp mot tallene
i Holte Byggsafe kalkulasjonsnøkkelen, som blant annet kalkulerer material- og timeforbruk
fordelt på etasje og bygningsdel. (Holte Byggsafe Smartkalk) Programmet skal i følge produsenten
fungere godt sammen med DDS CAD. Programmet baserer importen av IFC filene på koblings
skjemaer og ved test støttet programmet import av IFC fra Archicad og DDS, men ikke Revit.

Figur 36 - Eksempel på bruk av Holte Byggsafe Smartkalk

4.5

PRODUKTDATABASE - IFD SIGNON

Elektrikkerforeningen (EFO), Norske Rørgrossisters Forening (NRF) og Norsk Byggtjeneste har
gått sammen om å utvikle en felles kommunikasjonsplattform for de tre produktdatabasene
EFObasen, NRF-basen og NOBB-basen. Prosjektet har som mål å tilrettelegge for bruk av de tre
produktdatabasene i BIM-verktøy. (EFO 2009)
Denne databasen vil når den ferdigstilles i 2011 inneholde komplette produktspekter, FDV
dokumenter og HMS sikkerhetsblader fra 1350 produsenter og leverandører.(Norsk byggtjeneste
2010) Kanskje vil det når denne databasen er ferdig utviklet, komme programmer som nyttiggjøre
seg informasjonen slik at den for eksempel kan tas inn i en kalkyle, slik at man får nøyaktige
priser. Samtidig vil en slik mulighet for import av egenskaper kunne gjøre det mulig å øke verdien
og bruksområdene for BIM modellen som man laget for eksempel under kalkuleringen, til videre
bruk i byggeprosessen. Får man tidlig lagt inn riktige objekter som inneholder riklig med
egenskaper så kan disse også benyttes videre i de senere prosesser og på den måten øke verdien
av å bruke BIM modeller i byggeprosessen.
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RESULTATER

I dette kapittelet presenteres resultatene fra analysen i kapittel 4. det er forslaget til en IDM som
er hovedresultatet.

5.1

FORSLAG TIL IDM

I denne delen er det for kalkulasjonsprosessen presentert en oversikt over hva en IDM bør
inneholde. Dette er satt inn i et Prosess Map.
5.1.1 GENERELL OPPBYGNING AV IDM
Under er det satt opp forslag til en generell oppbygning av en IDM til bruk i
kalkulasjonsprosessen. Denne gjelder for Process Map i figur 40.
Oppbygning av IDM
Prosess kart (Process Map)
Kart over prosessen som man går igjennom når
man gjennomfører en kalkulasjon.
Figur 40 viser prosesskartet for mengdeuttak

Kalkulasjon
Hovedprosess: Hente inn mengder til bruk i
kalkulasjonen av prosjektet
Delprosess 1: Undersøke om informasjon er
tilgjengelig i BIM og hente ut nødvendig
informasjon (mengder)
Delprosess 2: Knytte mengdene opp mot
bygningsdeler
Delprosess 3: Innhente kostnadsinformasjon fra
egen prisdatabase hos AF Gruppen og priser gitt
av underentreprenører.
Delprosess 4: Gjennomføre og rapportere
kostnadskalkyle

Utvekslingskrav (Exchange Requirements)
En ikke-teknisk beskrivelse av informasjonen som
må være tilstede i BIM’en og tilgjengelig for bruk i
analyse.

Beskrivelse av den informasjonen som må være
tilgjengelig for å kunne gjennomføre et
mengdeuttak til bruk i kalkulasjonen.
Figur 41 viser utvekslingskravene for
mengdeuttaket.

Teknisk beskrivelse av utvekslingskravene
(Functional Parts)
En teknisk detaljert beskrivelse av informasjonen
som må sendes fra BIM og til
kalkulasjonsprogrammet.

En høyere detaljeringsgrad av informasjonen
knyttet opp mot IFC-objekter som må være
tilgjengelig fra BIM. Viser hvilke attributter som
må ha verdier. Skrives slik at det kan leses av en
datamaskin, dvs med et programmeringsspråk.
Figur 41 viser funksjonsdelen for mengdeuttak.

Figur 37 - Forslag til strukturen på en IDM til bruk i kalkulasjonsprosessen

5.1.2 PROSESS KART FOR MENGDEUTTAK
Nedenfor følger tre prosesskart. Det starter på det helt overordnede med en oversikt over
byggeprosessen. Deretter går det trinnvis nedover til den mer spesifikke prosessen med bruk av
BIM til mengdeuttak i kalkulasjonsprosessen.
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Figur 38 - Overordnet prosesskart for et byggeprosjekt
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Figur 39 – Prosesskart for kontraheringsfasen
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Figur 40 - Eksempel på hvordan et prosesskart for mengdeuttak kan se ut

Figuren over viser et forslag til et prosesskart for mengdeuttak til bruk i kalkulasjonsprosessen.
Eksempel på mengdeuttak for en vegg av typen ”YV2” ses under:
Delprosess
1. Hente ut mengder fra BIM
2. Knytte mengder mot bygningsdeler
3. Innhente priser
4. Gjennomføre kalkulasjon

Handling:
Henter ut antall kvadratmeter med vegg av typen
”YV2” som finnes i modellen
Veggen av type ”YV2” knyttes opp mot aktuelle
elementer i beskrivelsesteksten.
Pris på elementene tilhørende ”YV2” hentes fra
erfaringsdatabase og knyttes til mengdene hentet
fra modell
Beskrivelsen fullføres og resultat skrives tilbake til
BIM
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5.1.2 UTVEKSLINGSKRAV OG BINDING MOT IFC-FORMAT
Figuren under er et forslag til Exchange Requirements og Functional Parts for mengdeuttak.
Figuren viser informasjonsflyten og viser hvilken informasjon som ligger til grunn for
vurderingen. IFC-standarden som er benyttet er 2x4. Kobling mot programmer som Revit og
ArchiCAD er ikke mulig da disse er proprietare formater og ikke åpne som IFC. XML er en litt
mer flyktig kobling, da XML både er definert av standard og samtidig åpner for brukertilpassning.
Exchange Requirements
Informasjon

Functional Parts
IFC 2x4
standarden

Vegger (generelt)
Vegg, lik størrelse
- Brannkrav
- Lydkrav
- Energikrav
Vegg, varierende størrelse
Gardinvegg
Åpning i vegg
Dekker

XML

Revit

ArchiCAD

Ikke definert
ifcWallStandardCase
Pset_WallCommon?
Pset_WallCommon
Pset_WallCommon
ifcWall
ifcCurtainWall
ifcOpeningElement
ifcSlab

xmlWallGeneral
xmlWallStandardCase
-

Ukjent
-

Ukjent
-

xmlWall
xmlCurtainWall
xmlOpeningElement
xmlSlab

-

-

Konstruksjonsløsninger
Søyler
Bjelker

ifcColumn
ifcBeam

xmlColumn
xmlBeam

Enhetsvarer (stt)
Dører
Vinduer

ifcDoor
ifcWindow

xmlDoor
xmlWindow

-

-

5.2

Figur 41 – Forslag til strukturen på en IDM for benyttelse i kalkulasjonsprosessen

BRUKEN AV BIM

5.2.1 OBSERVASJONER VED UTPRØVING
Som omtalt i tidligere kapitler har bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) til
mengdeuttak i kalkulasjonsprosessen vist seg å gi en god kvalitet på arbeidet, samtidig som
tidsbruken går ned. Man sparer bortimot halve tiden sammenlignet med tradisjonelt
mengdeuttak. Den sparte tiden kan brukes til å forbedre anbudet. For eksempel kan bruken av en
BIM gjøre det mulig for AF Bygg Oslo å gjennomføre flere mengdeuttak fra samme modell. Det
blir lettere å gjøre sammenligninger av ulike designløsninger med hensyn på materialvalget og
oppbygning. Dette kan føre til at man får opparbeidet seg et bedre anbudsgrunnlag og øker
sjansene for å vinne anbudskonkurransen, samtid som man kan øke fortjenestemarginen sin,
blant annet fordi man nå ikke føler samme usikkerhet med tanke på de uttatte mengdene.
Men bruken av BIM kan ikke erstatte det tradisjonelle mengdeuttaket helt. Enkelte ting egner seg
ikke å modellere og koble til modell, enten fordi det er vanskelig å modellere riktig eller fordi det
ville blitt en for detaljert modell. Totalt fikk man knyttet elementer i modellen opp mot ca 30-40
% av elementene i beskrivelsen. Men denne andelen kan trolig økes. For eksempel har man ikke
under utprøvingen koblet beskrivelseskapitelet ”låser og beslag” med noen elementer i BIM
modellen. Å modellere låser og beslag ville lett blitt en omfattende og vanskelig oppgave, men
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kanskje kunne elementene under dette kapitelet vært koblet mot antall dører og de ulike
dørtypene som ble modellert. I dette tilfellet har man ikke med ”graving og sprenging” i
beskrivelsen, men dette burde sammen med ”spunting og peling” være kapitler som i fremtiden
burde være mulig å knytte opp mot modell. Modellering av eksisterende terreng og massene som
skal bort burde være mulig, det samme burde modelleringen av peler være.
Da AF Bygg Oslo startet med utprøvingen av BIM til mengdeuttak fant de fort ut at et
objektbibliokt/BIM manual kunne være hensiktsmessig å ha (Utsnitt fra manual er vist i figur 27).
For å kunne nyttiggjøre seg av en BIM til mengdeuttak er det nemmelig nødvendig å vite visse
ting om bygningsdelene, for enkelt å kunne koble modellen med beskrivelsen. For å slippe å
modellere opp modellen selv, ønsker man at arkitekten skal ta i bruk både BIM og AF manualen,
men dette er ikke alltid like lett å få til. I mange prosjekter kommer rett og slett AF Gruppen for
sent inn og kan ikke be arkitekten om BIM, og må lage en selv. Men i de prosjektene hvor AF
Gruppen er byggherre selv kan de kreve at arkitekten bruker BIM og deres mal. Men arkitektene
er gjerne ikke så villige til dette. De vil helst slippe å ta avgjørelser om veggtyper tidlig i prosessen
og i tillegg bli begrenset av ett objektbibliotek.
5.2.2 MULIGHETER FREMOVER
Som et forslag for å unngå denne konflikten, kunne man istedenfor å pålegge arkitekten å velge
mellom et x antall vegger, heller be om at lydkrav, brannkrav og u-verdi legges på veggene. Dette
kan legges inn i ett ”IFC property set” som vist i figur 42, selv om dette ikke nødvendigvis er de
”korrekte” stedene å plassere denne informasjonen. Cathrine Mørch påpeker i sin masteroppgave
at ”FireRating”, som ligger under ifcWallCommon, ikke egner seg for enkelt elementer, men mer
for et bygg i sin helhet (Mørch 2009). Slik det er gjort til nå, identifiserer kalkulatøren for
eksempel vegger ved å se på ID’en. Denne kan for en vegg være ”YV2” som kalkulatøren da vet
skal kobles mot elementene til en klimavegg på 250 mm i beskrivelsesteksten. Lar man isteden
arkitekten tegne en generisk vegg hvor brann-, lyd- og energikrav er lagt inn, så kan kalkulatøren
isteden gjøre arbeidet med å koble dette til en veggtype som tilfredsstiller disse kravene. Kravene
kan man lese av ved for eksempel å sjekke modellen i Solibri, som vist i figur 43 under.
Dette kan gjøre prosessen mer fleksibel og man kan prøve ut forskjellige veggtyper og finne den
som passer best til formålet. Arkitekten slipper å gjøre for mye i modell samtidig som AF Bygg
Oslo kan være med og påvirke utførelsen.
En mer utfyllende diskusjon om IDDS og BIM kommer i det påfølgende diskusjonskapitellet.
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Figur 42 - Veggens egenskaper lagt inn i IFC property set i ArchiCAD

Figur 43 - Veggens egenskaper følger med i IFC og sees her i Solibri
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6.

DISKUSJON

6.1

GENERELL BRUK AV BIM HOS AF GRUPPEN

Fokuset på bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i byggeindustrien har i de senere årene tatt
seg kraftig opp, spesielt etter at Statsbygg gikk ut og krevde BIM fra 2010. (Statsbygg 2007)
I den første tiden med BIM var man opptatt av at man skulle samle alle fag og arbeider i en
enkelt modell. Dette har man nå forstått verken er teknisk mulig eller særlig fordelaktig for
prosessen. Derfor har man ikke lenger som mål at alle skal jobbe på en enkelt modell. Isteden er
fokuset satt på å få alle til å lage sine egne modeller som senere kan kobles sammen, og for
eksempel brukes til kollisjonskontroller. Man har nå som mål at hver enkelt aktør skal samle og
berike modellene med den nødvendige informasjonen for videre bruk i byggeprosessen. Men
man er ikke på dette stadiet enda. Mange sitter fortsatt på 2D-CAD verktøy og ser ikke nytten av
å ta i bruk BIM. De synes dagens dataverktøy er gode nok, og ser ikke vitsen med å investere i
dyr programvare og opplæring for å lage en 3D modell. Spesielt ikke når man i mange tilfeller
fortsatt bare leverer fra seg plan- og fasadetegninger på papirutskrifter. Overfor denne typen
aktører er det viktig å få formidlet at bruken av BIM ikke bare består av innkjøp av ny
programvare, men også prosess og et ønske om en mer helhetlig tankegang for å øke
effektiviteten. Det er også viktig å formidle spesifikt hvilken nytte man kan ha av å bruke BIM i
ulike faser av byggeprosessen. Det er viktig å understreke at BIM ikke alltid er det beste verktøyet
for en jobb, men i mange tilfeller kan bruken øke kvaliteten på produktet og gjøre prosessen mer
effektiv.
Det kan nok være fordelaktig å ta i bruk et rammeverk for bruken av BIM i organisasjonen. Dette
kan gjøre det lettere å kategorisere problemer og muligheter i forhold til bruken av BIM
teknologien.
Under utprøvingen av BIM har man hos AF Gruppen fått det inntrykk at man nok må utarbeide
nye kontrakter mot arkitekt og rådgivere for å få mest mulig ut av bruken av BIM. Noe av
grunnen til dette er dagens holdning til å ta i bruk en felles delt modell, som ofte bare er på
forsøksstadiet, hvis ikke annet er avklart i kontraktene. Dette inntrykket av at det er nødvendig å
utarbeide nye kontrakter og kontraktsformer deles også av mye litteratur innenfor BIM feltet.
Blant annet sies det at dagens ”Design-bid-build” prosess, som en betydelig del av dagens
byggeprosjekter bruker, i realiteten gjør bruken av BIM lite egnet. Unntaket er det å kunne trekke
ut mengder til bruk i kalkulasjonsprosessen.(Hardin 2009) Problemet med design-bid-build
prosessen er at entreprenøren kommer for sent inn i prosessen og får ikke være med å påvirke i
planleggingsprosessen. (Kymmell 2008) Men det finnes kontraktsformer som oppmuntrer til at
både entreprenøren og arkitekten skal komme tidligere inn i planleggingsprosessen og
samarbeide. Den ene formen kalles ”design-assist” og den andre ”design-build”. I ”design-assist”
gir byggherren arbeidet til en hovedentreprenør og underentreprenører som alle samarbeider med
arkitekten gjennom planleggingsfasen av prosjektet. På den måten får de bidratt med sin
ekspertise, og kan gi innspill på best mulig måte for å unngå feil og mangler. (Kymmell 2008)
I ”design-build” prosessen er utviklet for å samle ansvar for design og bygging i en enkelt
kontrakt og for å forenkle administrasjonen av oppgavene for byggherren.
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6.2

BRUK AV BIM TIL GJENNOMFØRING AV MENGDEUTTAK

Denne oppgaven er skrevet med den hensikt å se på bruken av BIM til mengdeuttak i
kalkulasjonsprosessen. Bakgrunnen for dette er et ønske fra AF Gruppen om å bruke BIM i
kalkulasjonsprosessen for å spare tid, utgifter og for å kunne lage et bedre kalkylegrunnlag.
Slik prosessen fremstår i dag er det mye manuelt arbeid og måling på 2D-tegninger enten på
digiboard eller på skjerm med pdf. Dette er et tidkrevende arbeid som man har sett potensial i å
effektivisere og forbedre ved bruken av BIM.
Det finnes flere eksempler på bruk av BIM i kalkulasjonsprosessen. Et eksempel er ”The
Hillwood Project” i Dallas, Texas, hvor man oppnådde en tidsbesparelse på 92 % i forhold til
den tradisjonelle manuelle prosessen. Her ente man opp med et avvik på ikke mer enn 1 %
prismessig. (Eastman 2008) Nå er det nødvendigvis ikke slik at man kan håpe på så store
besparelser sånn helt uten videre, da det finnes mange utfordringer å ta tak i.
En av utfordringene er å få godt nok grunnlag fra arkitekten, her er det helt nødvendig å
utarbeide en BIM-manual for å avklare hva som skal være representert i modellen og hvordan det
skal være representert. Men en slik BIM manual kan fort føre til at arkitekten føler seg kneblet.
Blir arkitektene bundet til et sett med standard vegger, vinduer osv. kan det fort hende de føler de
blir kneblet i design prosessen og motviljen mot å bruke BIM kan vokse, som jo er det motsatte
av hva man ønsker å oppnå. Kanskje kunne det være en like bra løsning å be arkitektene lage en
oversikt over hvilke elementer de har brukt og hvordan de er bygget opp og gitt denne til
kalkulatøren? Hvis kalkulatøren uansett bare får en vegg med navn ”YV2” så er det jo uvesentlig
om denne kobles mot en AF standardvegg eller et annet veggbibliotek. Eventuelt kunne man
fremmet et ønske til arkitekten, om at minstekrav for brann, lyd og isolasjonsevne, som omtalt i
kapitel 5.2, ble lagt inn på elementene i modellen. På den måten kan AF Gruppen selv velg hvilke
veggløsninger de vil bruke, samtidig som arkitekten slipper å føle seg tvunget til å benytte ett
objektbibliotek med begrenset antall løsninger. Det viktigste må være å få en BIM hvor
elementene er modellert slik at for eksempel veggtypene kan skilles fra hverandre ved
mengdeuttaket.
En annen ting er at man som entreprenør kommer for sent inn i prosessen slik det er i dag, og
man har ingen mulighet til å kreve at BIM modell skal utarbeides. Under utprøvingen av BIM hos
AF Gruppen var man derfor nødt til å få laget en BIM på grunnlag av 2D-tegninger og annen
dokumentasjon fra arkitekten. Denne modellen var man samtidig usikker på om kunne brukes
videre i prosessen etter mengdeuttak på grunn av ansvarsforhold. Dette begrenser muligheten for
BIM til å effektivisere prosessen i organisasjonen. Men i de tilfeller hvor AF Gruppen selv er
byggherre er saken litt annerledes, da har man full mulighet til å kreve BIM og man kan tidlig
være med å påvirke i designprosessen.
Under utprøvingen av BIM hos AF Gruppen var man nødt til å opparbeide en BIM modell selv
da arkitekten ikke hadde laget noen. Men slik BIM modellen ble bygget opp så kan den ikke kalles
for en fullverdig BIM. Informasjonen om oppbyggingen ble bare lagt på som et navn (id) på
bygningselementene. Dette holder i og for seg for kalkulatøren, men skal modellen brukes senere
i prosessen for eksempel til en energianalyse så ville det vært nødvendig med en korrekt
oppbygging av bygningselementene. Men som sagt, denne måten å gjøre det på, holder for
kalkulatøren. Kalkulatøren som for eksempel ser navnet ”YV2” vet da, eller kan sjekke mot AF
Gruppen sitt veggbibliotek for å finne ut hvordan veggen er oppbygget. En begrensende faktor
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ved å gjøre det på denne måten er at man når man henter ut mengder så må man dra mengder til
alle elementer som veggen består av. Ideelt sett burde programmet selv klart å koble ”YV2” og
dets mengder opp mot både gipsplater og dampsperrer.
Da man gjennomførte arbeidet med mengdeuttaket, opplevde man at ikke alt i beskrivelsen lot
seg mengde. En god del måtte fortsatt gjøres manuelt. Det er flere grunner til dette. Blant annet
er det ikke alle kapitlene i beskrivelsen som er like egnet til å bli knyttet mot modell og ikke alt er
like hensiktsmessig å modellere. Men det var også ting som ikke var modellert som burde ha
potensial for å bli knytet mot modell. For eksempel burde det være mulig å modellere terreng og
de massene som skal bort og knytte dette mot kapitelet ”graving og sprengning”.
Man hadde håpet at modellering av trapper i modellen skulle kunne forenkle mengdeuttaket av
disse, da dette i dag er et vanskelig arbeid. Men korrekt modellering av trappene viste seg å være
vanskelig og mengdeuttaket måtte bli gjort manuelt.
Total for prosjektet fikk man ut mengder for stort sett alt av vegger, dekker, dører og vinduer.
Total ca 30-40 % av mengdene på prosjektet kunne hentes fra modell. Dette kan muligens
oppfattes som lite i forhold til eksempel prosjektene omtalt tidligere i denne oppgaven, men
sammen med en tilnærmet halvering i tid brukt på mengdeuttaket i forhold til en manuell prosess
kan man si at bruken av BIM kan gi vesentlige besparelser. Med potensial for å bli enda bedre
med litt systematisk arbeid og forbedring av prosessene.
Men selv om man opplevde noen problemer og utfordringer med bruken av BIM, var det også
en del positive ting. Kalkulatørene følte en større sikkerhet i arbeidet de gjennomførte, da det var
lettere å se hva man tok ut mengder av og hva som var blitt gjort. Denne økte sikkerheten i
kalkylegrunnlaget kan føre til at man oppnår mer presise kostnader og dermed kan redusere
påslaget for usikkerhet noe som gjør anbudet bedre og øker sjansen for at man vinner
anbudskonkurransen. En annen ting man opplevde som positivt var at man automatisk fikk ut
vindus- og dørskjemaer. Dette kunne tidligere være en tidkrevende prosess å gå gjennom
tegninger og fasader for å telle og bestemme de ulike typene. Samtidig halverte man som sagt
tiden man brukte på mengdeuttaket og resultatet ble ikke på noen måter dårligere enn om man
skulle gjort det manuelt. Effekten av dette kan være at man får muligheten til å regne på flere
anbudskonkurranser, eller man kan velge å redusere arbeidsstokken. Man kan også velge å bruken
den sparte tiden på å raffinere anbudet slik at man får valgt de mest optimale løsningene og
utarbeidet best mulig prisgrunnlag. For eksempel gjør en BIM modell det lettere å eksperimentere
med ulike designløsninger når selve mengdeuttaket ikke tar så lang tid.
Det ligger et potensial i å bruke BIM modellen fra kalkulasjonsprosessen videre i byggeprosessen.
Det burde være mulig å berike modellen med informasjon fra kalkulasjonen og lagre denne til
bruk i for eksempel FDV eller på byggeplass til visualisering. Slik det er i dag er det gjerne
vanskelig og tidkrevende å finne fram informasjon om ett ferdig bygg i ettertid. En BIM kunne
trolig gjort denne jobben lettere.
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6.3

IDDS OG AF GRUPPEN

Målet med IDDS er å få fart på bruken av teknikker og fremgangsmåter som kan lede den
tradisjonelle dokumentbaserte arbeidsmetoden i byggebransjen over til bruken av BIM. For å få
til dette mener CIB at man må se på utfordringer og muligheter innenfor de tre feltene
mennesker, prosess og teknologi. IDDS bygger på en filosofi om en helhetlig tankegang.
Sett fra et IDDS synspunkt kan man se flere utfordringer innenfor AF Gruppen og deres
samarbeidspartnere. På det menneskelige planet er det utfordringer å motivere de ansatte og
samarbeidspartnere til å ta i bruk BIM, samtidig som man formidler mulighetene bruken av BIM
gir. For å ta i bruk BIM vil det være nødvendig med en kunnskapsøkning i organisasjonen og
dette har man hos AF Gruppen allerede tatt konsekvensene av ved å ansette en BIM koordinater.
På prosessiden er det også noe å ta tak i spesielt innenfor eierskap og ansvarsforhold. Dette er
omtalt tidligere i oppgaven, og her er trolig det beste å utarbeide nye kontraktsformer og i det
lange løp andre prosesser. Kontraktene må ikke være et hinder for effektiv bruk av BIM, slik det
delvis er i dag. Hvor entreprenøren generelt kommer inn for sent til å kunne påvirke og sette sitt
preg på prosjektet. Målet er å få til en helhetlig samarbeidsprosess hvor modeller kan leve og
berikes gjennom byggeprosessen. For eksempel burde det være et potensial i å bruke BIM
modellen fra kalkulasjon videre både på byggeplass til visualisering og senere som et FDV
dokumentasjon.
Det er også sett fra IDDS, en god del utfordringer innenfor teknologien. Bare det at man under
utprøvingen av BIM måtte opparbeide BIM modellen selv, er en utfordring. Å måtte lage
modellen selv fører ikke akkurat til en smidig og helhetligprosess, spesielt ikke når den mest
sannsynelig ikke kan brukes videre på grunn av ansvarsforhold. Her må man fortsett å presse på
for bruken av BIM verktøy. Men BIM verktøyene kan virke kompliserte og utilgjengelige og også
her kreves opplæring for å mestre programmene best mulig. Samtidig fungerer ikke
programvaren helt slik man skulle ønske. Man blir i dag veldig fort bundet opp til ulike
programvareleverandører. Hos AF Gruppen er man avhengig av å bruke MAP Kalkyle og dette
programmet har ingen direkte import av BIM filer. Derfor har man måtte bruke et program kalt
iLink for å hente ut mengder fra BIM modellen som så overføres til MAP Kalkyle. Men ikke nok
med at man må innom iLink, dette programmet har nemmelig også sine begrensinger. Det kan
for eksempel ikke arbeide alene, men er avhengig av å fungere som et tillegg til enten ArchiCAD
eller Revit. En kalkulatør må med andre ord sitte med MAP Kalkyle, iLink og både ArchiCAD og
Revit siden arkitektene bruker begge og de ikke støtter hverandres formater. Ideelt sett skulle
man ønske at iLink for eksempel kunne kommunisere med gratis IFC-lesere slik at man slapp å
investere i dyre modelleringsprogrammer. Samtidig er det et problem å få IFC filene gode nok og
utarbeidelse av en form for BIM manual som angir hva som skal finnes i modellen og hvordan
dette skal være representert er absolutt en nødvendighet.
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Det å bruke en BIM modell for å gjennomføre mengdeuttak til bruk i kalkulasjonsprosessen har
gjennom forsøk vist seg å ha en nytteverdi. Men det kan ikke erstatte den tradisjonelle prosessen
fullstendig. Det er flere grunner til dette. Blant annet er det ikke alt som egner seg å modellere i
modellen og ikke alt er hensiktsmessig å modellere inn. Blant annet har trapper vist seg å være
vanskelig å modellere riktig, samtidig som det å modellere dørhåndtak ville vært unødvendig og
ikke gitt noen gevinst, snarere tvert imot. Samtidig er det ting som ikke ble modellert som er
utelatt som for eksempel terreng og masseuttak.
Bruken av BIM i mengdeuttaket gav en vesentlig tidsbesparelse i forhold til dagens manuelle
prosess. Samtidig som resultatet man ente opp med, var minst like godt som ved manuelt arbeid.
Arbeidet med BIM ga i tillegg kalkulatøren en bedre oversikt over arbeidet som ble utført, man
fikk mer kontroll med hva man tok ut mengder til og hva man hadde gjort. Dette fører til at
anbudet blir av bedre kvalitet og usikkerhetspåslaget kan justeres ned. Dette er fordelaktig med
tanke på å få levert et best mulig anbud. Tidsbesparelsen man oppnådde kan bidra til at man kan
få regnet på flere anbud i løpet av et år eller eventuelt bruke tiden på å raffinere anbudet slik at
det blir best mulig.
Men det er fortsatt utfordringer å ta tak for å kunne gjøre prosessen enda mer effektiv og
helhetlig. Blant annet kan man spare tid og kostnader hvis arkitekten kan levere en BIM modell
tilpasset bruken i kalkulasjonsprosessen. Samtidig er det utfordringer innenfor programvaren.
Siden AF Gruppen er avhengig av bruken av MAP Kalkyle, og av den grunn også blir nødt til å
bruke iLink som kobling mot modell, bør det settes press på leverandøren av iLink til å støtte
IFC. Slik det er i dag fungerer programmet mot modelleringsprogrammer som Revit og
ArchiCAD og det burde være mulig å innarbeide støtte for eksempel gratis programmet Solibri
Model Viewer hvis viljen er der. At kalkulatøren i dag gjerne må ha både Revit og ArchiCAD
fordyrer prosessen, samtidig som programmene er kompliserte å bruke og gjerne krever
opplæring.
Utfordringer er det også innenfor kontrakter og ansvarsforhold. Her må det gjøres arbeid for å
avklare hvordan ansvar skal fordeles slik at prosessene ikke bremses unødvendig av jus og
usikkerhet. Målet må være å få til en mest mulig helhetlig tankegang i byggeprosessen slik man
ønsker med IDDS tankegangen. Helst skulle entreprenøren kommet inn tidlig i prosessen og fått
vært med å påvirke utformingen av bygget og effektivt vært med på å evaluere ulike
designløsninger.
Å bruke IDDS rammeverket til å kartlegge utfordringer og muligheter i organisasjonen har
absolutt noe for seg. Det kan hjelpe til med å konkretisere hvilke utfordringer og muligheter BIM
kan gi for organisasjonen. Noe som gjør det lettere å få oversikten og sette inn tiltakene på de
rette steder også ta i bruk BIM på de stedene det passer best. BIM er ikke nødvendigvis løsningen
på alt, noen steder må man nok fortsatt gjøre ting på gamle måten.
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I denne oppgaven er det avdekket flere områder som kan være aktuelle å arbeide videre med.
For å få en enda bedre effekt av BIM bruken hos AF Bygg Oslo bør man fortsette arbeidet med å
videreutvikle dagens BIM manual. Manualen kan inneholde utvekslingskrav og oppbygningskrav
som i dag, men kanskje kan den også innholde avklaringer av hva som kan være aktuelt å
modellere, men ikke nødvendigvis er et krav å ha med. Prosess kart som viser hvordan
informasjonsflyten skal gå, og hvem som skal utveksle informasjon til hvilken tid og i hvilket
omfang, kan trolig hjelpe til å få en struktur på arbeidet med BIM.
Det kan også være aktuelt å se på en videre bruk av modellen utviklet til mengdeuttak. Denne
modellen kan for eksempel berikes med informasjon underveis i kalkulasjonsprosessen og brukes
senere som et oppslag i FDV sammenheng. Modellen kan også ha et potensial i å bli brukt videre
på byggeplass både som en visualisering av løsninger og for å se hva som er tatt ut av mengder og
hva som ikke er blitt gjort.
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Figur 14 - Ulike mindre BIM modeller virker sammen som en komplett BIM (Autodesk 2010)
Figur 15 - BIM trekanten
Figur 16 - Stegvise prossesendringer i de ulike BIM-faser(Succar 2009)
Figur 17 - BIM implementering steg for steg (Succar 2009)
Figur 18 - Prosess 2D V.S. 3D (Smith & Tardif 2009)
Figur 19 - Eksempel på hvorfor IFD er nødvendig (Bjørkhaug & Bell 2007)
Figur 20 - Informasjonsflyten i en Design-Bid-Build prosess (Hardin 2009)
Figur 21 - Informasjonsflyten i en Design-Build prosess (Hardin 2009)
Figur 22 - Illustrasjon SpeedyCalc (Trimax.no)
Figur 23 - Illustrasjon av Geometra med eksport til Excel (Trimax.no)
Figur 24 - Manuell kalkulasjon sammenlignet med modellbasert kalkulasjon (Tiwari et al. 2009)
Figur 25 - Eksempel på hvordan informasjonsflyten kan være
Figur 26 - Dagens problemer som hindrer en god IDDS prosess
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Figur 27 - Utsnitt fra modellmanual (AF Gruppen)
Figur 28 - Eksempel IFC fil laget etter BIM-manual
Figur 29 - IFC modell med veggoppbygning
Figur 30 - Prosess ved utprøving av BIM hos AF Gruppen
Figur 31 - Dagens bruk av BIM-modell og ønsket situasjon i fremtiden
Figur 32 - Faser hvor BIM kan brukes til å ta ut mengder
Figur 33 - IFC modell importert til ISY Calcus
Figur 34 - Eksempel import av IFC til Focus Anbud
Figur 35 - Skjermbilder fra Vico Cost Planer (Vico Cost Planner - Visuell kalkyl i 5D)
Figur 36 - Eksempel på bruk av Holte Byggsafe Smartkalk
Figur 37 - Forslag til strukturen på en IDM til bruk i kalkulasjonsprosessen
Figur 38 - Overordnet prosesskart for et byggeprosjekt
Figur 39 – Prosesskart for kontraheringsfasen
Figur 40 - Eksempel på hvordan et prosesskart for mengdeuttak kan se ut
Figur 41 – Forslag til strukturen på en IDM for benyttelse i kalkulasjonsprosessen
Figur 42 - Veggens egenskaper lagt inn i IFC property set i ArchiCAD
Figur 43 - Veggens egenskaper følger med i IFC og sees her i Solibri
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11. VEDLEGG
VEDLEGG 1 - SPØRSMÅL OM KALKULASJONSPROSESSEN
Spørsmål stilt på møte hos AF Bygg Oslo 7. april 2010
Den tradisjonelle prosessen
1. Hvor tidlig i byggeprosessen kommer dere inn? Er dere med i designfasen og gjør tidlige
kostnadsoverslag sammen med arkitekt? Eller kommer dere bare inn og arbeider med
arkitektens ferdige arbeid?
2. Når man mengder i dag er det 2D-tegninger fra arkitekt og rådgivere man bruker? Er det
satt noe krav til kvaliteten på det de leverer fra seg?
3. Hvem mottar dere informasjon fra og hvem gir dere resultatet av deres arbeid videre til?
Utveksles det mye informasjon underveis og i hvilke format? CAD-filer, papir?
4. Hvor lang tid bruker man på å gjennomføre en tradisjonell kalkulasjon av et prosjekt som
f.eks Rolfsbukta eller Seilduksgata?
5. Hvordan gjennomføres kvalitetssikringen av arbeidet? Er det for eksempel alltid to som
kalkulerer ett prosjekt?
Bruken av BIM
1. Dere har nå startet utprøvingen med BIM i kalkulasjonsprosessen. Har dette ført til noen
endringer i prosessen for dere? Kommer dere tidligere inn enn før? Mer samarbeid med
arkitekt og rådgivere?
2. Har dere fått gjennomført kalkulasjonen av noe BIM prosjekt enda? Har det gitt noen
besparelser i tid? Blir kvaliteten på resultatet bedre enn ved tradisjonell kalkulasjon?
3. Hvordan gjøres kvalitetssikringen nå? Likt som tidligere?
4. Fører bruken av BIM til at kalkylene blir bedre og mer nøyaktige enn ved den
tradisjonelle prosessen? Eller er det bare tidsbruken som går ned?
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VEDLEGG 2 - FELLESPØRSMÅL OM ORGANISASJONEN HOS AF BYGG OSLO
Spørsmål stilt på møte hos AF Bygg Oslo 13. april 2010
1. Når kommer AF Gruppen inn i byggeprosessen(Hvilke entrepriseformer er mest vanlig)
- Totalentreprise er den mest vanlig
2. Hvor langt har AF Gruppen kommet i bruken av BIM
- Begynte å ta i bruk BIM i kalkulasjonsavdelingen i begynnelsen på 2010
- Gjennomfører en test av kollisjonskontroll på et prosjekt (Grefsenkollen) våren 2010.
Spørsmål: Entreprise og byggfaser
1. Hvilken entrepriseform er den mest vanlige på deres prosjekter?
2. Hvor tidelig tar dere del i byggeprosessen og på hvilken måte påvirker dere prosjektet i
denne fasen? I hvilken grad påvirker AF Gruppen prosjekteringen?
3. Har man vurdert nye innkjøpsmodeller?
Informasjonsflyt
4. Er alle prosjekter av typen Design-bid-build? Eller er det vanlig med prosjekter med en
modell som er mer lik Design-build (forklaringsfigur etter spørsmålene).
5. Hvordan deles informasjon internt og eksternt?
a. Har dere et godt arkiv system med mulighet for sporbarhet slik at man, i
etterkant, kan se hva som har vært grunnlaget for en beslutning.
6. Har kontinuiteten av ansatte noe å si for prosessene?
a. Er det slik at de gamle ansatte ”vet” alt og gjør sine arbeidsoppgaver slik de alltid
har gjort det og stagnerer for sånn har de alltid gjort det. Mens nyansatte ser
forbedringer/nye muligheter, men har ingen ”oppskrift”/system/helhet å plassere
sine ideer for nye prosesser inn i?
7. Mengdeuttak, er det sånn at det mengdes på byggeplass av anleggsleder og eller de som
planlegger fremdriften? Hvis det mengdes her også, hvorfor kan ikke disse mengdene
komme fra kalkulatør via BIM eller rett fra BIM?
a. Hvor mange ganger mengdes det i AF i løpet av et prosjekt?
b. Er det samarbeid mellom avdelinger på mengdeuttak uavhengig av BIM?
8. Hvordan er samarbeidet på tvers av fag og disipliner? Er man bare fokusert på ”sitt eget
felt” eller ser man mer helhetlig på prosessen og tenker på at det ”jeg” gjør skal være best
mulig grunnlag for videre arbeid med andre?
9. I hvilken grad oppmuntrer organisasjonen til å tenke helhetlig på prosjektet?
10. Samles det inn erfaringer når et prosjekt er ferdig? I så fall hva og hvordan?
Fremdriftsplanlegging av byggingen
11. Hvilke programmer brukes?
12. Hvor lang tid settes av til planlegging på forhånd
13. Blir planen fulgt?
a. Hvis planen følges, men det er avvik, lages ny plan? Eller samler man opp til slutt
og tar alle problemene da?
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