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I  FORORD  

Studiet byggeteknikk og arkitektur ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), 

institutt for matematiske realfag og teknologi har gitt faglig innsikt i planleggingen av 

bygninger og byggeprosessen. Ved å velge masteroppgave med fokus på implementering av 

BIM (bygningsinformasjonsmodellering) hos entreprenør har det blitt mulig å kombinere teori 

tett opp mot praksis.  

 

Oppgaven er utført i samarbeid med AF Gruppen, AF Bygg Oslo og jeg vil takke Magnus 

Baggetorp, Helene Hauge Olsen, Kristian Müller og Rune Scheele for støtte og veiledning. 

Jeg vil takke Tomas B. Sousa hos EDR i Sandvika for innføring i planleggingsprogram. Jeg 

vil også takke Professor John Petter Langdalen som har vært hovedveileder, og forsker ved 

UMB Eilif Hjelseth, som har vært faglig veileder. 

 

Mine medstudenter Anders og Kjetil fortjener en takk for samarbeidet med oppgaven. Jeg vil 

takke de som har lest korrektur og ikke minst Kjersti som har holdt motet mitt oppe 

underveis. 
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II  SAMMENDRAG 

Hensikten med oppgaven er å se på muligheter og utfordringer ved bruk av BIM 

(BygningsInformasjonsModell) hos entreprenør. Ved å bruke et rammeverk kalt IDDS 

(Integrated Design and Delivery Solutions) har det vært mer fokus på prosess og mennesker 

enn på teknologi og oppgaven har et overordnet preg. Oppgaven har fulgt et prosjekt, hos AF 

Bygg Oslo, hvor BIM er brukt til mengdeuttak for kalkulasjon. Basert på erfaringer fra BIM 

prosjektet, er det i oppgaven sett nærmere på fremtidige muligheter ved bruk av BIM og 

mengdeuttak til fremdriftsplanlegging av produksjon.  

 

Tradisjonell fremdriftsplanlegging av produksjon baserer seg på aktiviteter som skal utføres 

og en logisk oppbygging av disse. Det finnes flere metoder for fremdriftsplanlegging og 

stedsbasert metode presenteres i oppgaven som et alternativ til tradisjonell aktivitetsbasert 

metode. Utfordringer ved dagens fremdriftsplanlegging er blant annet aksepten for endringer i 

prosjektet, mens man bygger. Planene som lages på forhånd får andre forutsetninger ved 

endringer og forståelse for at endringer medfører høyere kostnad og lavere kvalitet, hvis man 

skal levere innenfor samme tid, er ikke stor nok. Ved å ta i bruk BIM kan man lage alternative 

løsninger med lik spesifikasjon og kjøre analyser for å finne beste løsning og dermed unngå 

en del endringer i byggeperioden. Uten BIM må man bestemme seg på forhånd og valgte 

løsninger trenger ofte endringer. 

 

Ved å ta i bruk BIM til fremdriftsplanlegging av produksjon kan man kommunisere 

fremdriften annerledes enn tidligere. Kommunikasjon ut til myndigheter, naboer, brukere og 

underentreprenører kan foregå visuelt der man bygger opp en 3D modell og legger til tid. En 

slik modell kalles 4D og kan visuelt vise, til en hver valgt dato i fremdriften, hva som skal 

produseres og hva som er produsert.  

 

For at man skal kunne ta i bruk BIM i fremdriftsplanlegging er det i oppgaven laget et forslag 

til en IDM (Information Delivery Manual)for mengdeuttak til fremdriftsplanlegging av 

produksjon som viser hva 3D modellen må berikes med, av hvilke mennesker som må berike 

modellen og i hvilke prosesser det bør skje. 
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III ABSTRACT 

The purpose of the thesis is to look at opportunities and challenges through the use of BIM 

(Building Information Model) for a contractor. It has been more focused on process and 

people than on technology by using a framework called IDDS (Integrated Design and 

Delivery Solutions), and the thesis is not at a specific level, but has a greater overview. The 

thesis has followed a project by AF Bygg Oslo, where BIM is used for quantity takeoff for 

calculation. The thesis has looked for future possibilities, with the use of BIM to quantity 

takeoff for schedule planning in production, based on the experiences in the BIM project 

 

Traditional schedule planning in production is based on the activities to be performed and a 

logical development of these. There are several methods for schedule planning and a location 

based method is presented in this thesis as an alternative to the traditional activity-based 

method. One challenges of today's schedule planning is the acceptance of changes to the 

project, while it is being build. If you want to deliver within the same time, it is not big 

enough understanding that changes to the design and amended plans will result in higher cost 

and lower quality. By adopting BIM, one can create alternative solutions with the same 

specifications and run analysis to find the best solution and thus avoid a number of changes 

during the construction period. Without BIM, one must decide in advance and selected 

solutions often need changes. 

 

By adopting BIM to schedule planning of production, one can communicate progress 

differently than before. Communication to the authorities, neighbors, clients and 

subcontractors can be done visually where you build a 3D model and add time. One such 

model is called 4D and visual display, at any selected date in the progress, what will be 

produced and what is produced. 

 

For that you should be able to make use of BIM in the schedule planning, it is made a 

proposal for an IDM (Information Delivery Manual) for the quantity takeoff for production in 

the thesis. The IDM shows what the 3D model must be enriched with, on what people need to 

enrich the model and which processes it should happen 
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1. INNLEDNING 

Bruken av BIM (bygningsinformasjonsmodellering) er under rask utvikling og har blitt testet 

ut i flere prosjekter. Det har blitt fokusert mye på teknologi og kollisjonstesting, men det er 

også potensialer ved å se på prosesser ved BIM implementering og da spesifikt bruken av 

BIM til uttak av mengder, både til kalkulering og fremdriftsplanlegging.  

Ved å se på implementeringen av BIM i fremdriftsplanleggingen vil denne oppgaven kunne 

peke på muligheter for samspillet mellom kalkulasjonsavdelingen og fremdriftsplanleggerne, 

og tilhørende prosesser hos entreprenør. 

 

Oppgaven er gjennomført i samarbeid med AF Gruppen, Bygg Oslo for å få en realistisk 

tilnærming til de prosessene som faktisk er, innenfor kalkulering, mengdeuttak og 

fremdriftsplanlegging. Oppgaven prøver å knytte dagens prosesser mot mulige fremtidige 

BIM prosesser presentert i et rammeverk kalt Integrated Design and Delivery Solutions 

(IDDS). 

1.1 BAKGRUNN 

Forskningsrapport nr. 5 - 2007 fra BI oppsumerer byggebransjen med dårlig produktivitet, 

liten innovasjon, dårlige på kvalitet og HMS. (Espelien & Reve 2007) 

I følge stortingsmelding nr. 7 ”Et nyskapende og bærekraftig Norge” er prosjekter som 

BuildingSMART med på å bidra til økt effektivisering og kostnadsreduksjon og økt bruk av 

standardiserte IKT- baserte verktøy. Det står også: ”Godt samarbeid mellom aktørene i 

næringen er avgjørende for å finne frem til nye og innovative måter å arbeide på.” 

(Handelsdepartement 2009) 

 

På bakgrunn av dette er det viktig å se på de ulike mulighetene og utfordringene ved bruk av 

BIM hos entreprenør knyttet opp mot mengdeuttak og fremdriftsplanlegging. Samt muligheter 

for en forbedret kommunikasjon mellom aktørene med visualisering av fremdriftsplan, såkalt 

4D.  
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1.2 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.  
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1.2.1 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 2010b) 

1.2.2 VIRKSOMHETSOMRÅDENE TIL AF GRUPPEN 

AF Gruppen ASA har 5 virksomhetsområder anlegg, bygg, eiendom, miljø og energi. Som 

vist under i figur 1. Figuren viser hvor i konsernet AF Bygg Oslo ligger og er den spesifikke 

avdelingen studentene har samarbeidet med. 

 

 

Figur 1: AF Gruppen ASA sine virksomhetsområder (AF-Gruppen 2010b) 

1.2.3 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 2010a) 

1.2.4 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. 
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Terje Anders 

Terje Anders 

1.2.4.1 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. (Scheele 2010) Figur 2 viser 

hvilke faser det er konkretisert ned på og hvem av studentene som har gjort det. 

 

Figur 2: Illustrasjon av oppgavenes tidsmessige plassering i byggeprosessen 

1.2.4.2 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 gjennomgang i et normalprosjekt der mengdeuttaket før tok 3 uker. 

(Scheele 2010) 

Figur 3 viser at studentene ser spesifikt på mengdeuttak fra BIM til anbud og til 

fremdriftsplanlegging i sine oppgaver.  

 

 

Figur 3: Illustrasjon med oppgavenes plassering i forhold til hvilke formål mengdene skal brukes 

Programmering Prosjektering Kontrahering Produksjon Erfaring

Anbud Kontroll Innkjøp
Fremdrifts-
planlegging

Sluttoppgjør
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1.3 PROBLEMSTILLING 

Målet med denne masteroppgaven er å undersøke hvor langt implementeringen av BIM 

(bygningsinformasjonsmodellering) hos entreprenør har kommet og hvordan BIM kan bidra 

til en bedre og effektiv planleggingsprosess og kommunisering av denne. 

Oppgaven omfatter følgende problemstillinger: 

 Sette implementeringen av BIM hos entreprenør inn i en større sammenheng ved bruk 

av et rammeverk kalt IDDS (Integrated Design and Delivery Solutions) som ser på 

Prosess, Teknologi og Mennesker. 

 Se på muligheter og utfordringer ved fremdriftsplanlegging og implementering av 

BIM. 

 Utvikle en IDM (Information Delivery Manual) for mengdeuttak til 

fremdriftsplanlegging av produksjon. 

1.4 AVGRENSNING AV OPPGAVEN 

For at oppgaven skal være gjennomførbar, er det gjort en del avgrensninger. De aktørene det 

vil fokuseres på i denne oppgaven, er totalentreprenør med underentreprenører (UE’er) og 

deres fagområder. 

 

Figur 4: Viser hvor fokus for oppgaven ligger på makro nivå 

Plassering av oppgaven tidsmessig i et byggeprosjekt er begrenset til å være i 

produksjonsfasen. Oppgaven er skrevet med fokus fra rollen som anleggsleder, som vist i 

figur 4, med fremdriftsplanlegging som spesifikk arbeidsoppgave. 

Byggebransjen

Entreprenør 
(AF Gruppen)

Anleggsleder

Fremdrifts-
planlegging
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1.4.1 AKTØRENE I OPPGAVEN 

 Byggebransjen: Byggebransjen begrenses til å innebefatte de aktører som bygger i 

Norge.  

 Entreprenør: I denne oppgaven fokuseres det på entreprenører, med store bygg og da 

kontorbygg og boligbygg, på størrelse med AF Gruppen. 

 Anleggsleder: Har som hovedoppgave å lede en byggeplass. Dette starter med 

planlegging av fremdriften og inngåelse av kontrakter med nødvendige 

underentreprenører. Under byggeperioden har anleggsleder ansvaret for fremdriften, 

HMS, økonomioppfølging og koordinering av alle involverte. 

Ved koordinering kreves det kommunikasjon med mange aktører som vist i figur 5.  

De fleste arbeidsoppgaver til anleggsleder kan relateres til fremdrift, men i denne 

oppgaven fokuseres det på selve planleggingen og hvordan planen lages og hvordan 

den kommuniseres til underentreprenører (UE’er). 

 

 

Figur 5: Enkel sammenstilling av kommunikasjonen mellom anleggsleder og noen av aktørene på mikronivå. 

  

Anleggsleder

Tiltakshaver

Innvestorer

Arkitekt

Myndigheter

UE Elektro

UE VVS

UE 
Ventilasjon

Brukere
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1.5 FORKLARING AV FORKORTELSER OG BEGREPER 

 

Forkortelse Forklaring 

  

BIM Bygningsinformasjonsmodell(ering). En digital 3D, objektorientert representasjon 

av et bygg med muligheter for å berike og hente ut informasjon om bygget. 

 

4D 4D = 3D + tid. En 4D modell kombinerer en 3D modell med prosjektaktiviteter 

for å vise progresjonen av et prosjekt over tid. 

  

5D 5D er kostnadsinformasjon knyttet til modellen 

 

IFC 

 

IFD 

 

Industry Foundation Classes, åpent nøytralt lagringsformat. 

 

International Framework for Dictionaries, en terminologi som forklarer entydig 

på brukerens språk, hva som skal utveksles. 

 

IDM 

 

Design 

 

Information Delivery Manual er en måte å beskrive prosesser og krav entydig. 

 

Utformingen av bygget gjennom prosjekteringen 

IDDS Integrated Design and Delivery Solutions, et rammeverk for utviklingen av BIM, 

med fokus på prosess, teknologi og mennesker 

  

FDVU Forvaltning Drift Vedlikehold Utvikling 

  

  

Tabell 1: Liste over brukte definisjoner og uttrykk i oppgaven 
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1.6 METODE 

For å finne riktig problemstilling og nå målet i oppgavens problemstilling er oppgaven tatt fatt 

på med først strategisk tankegang for å finne de rette spørsmålene, hvor man har vært mye i 

tankeheimen, for så å gå over i en analytisk kvalitativ tankegang og produksjon. 

1.6.1 FRA TANKEHEIMEN TIL PRODUKSJON I OPPGAVEN 

Når man tar fatt på en arbeidsoppgave hvor målet er uklart er det viktig å ha en oppfattning 

om hvor man vil, hvordan man vil komme dit og hvorfor man vil gjøre det. (Hjelseth 2010a)  

 

 

Figur 6: Illustrerer hvor man er i prosessen ved hvilket nivå man har av viten (Hjelseth 2010a) 

Langs de to aksene i skjemaet, figur 6, karakteriserer man to forhold, i dette tilfellet om man 

vet HVA man skal oppnå og HVORDAN man skal gjøre det. Svarene JA eller NEI på de to 

spørsmålene gir fire kvadranter:  

1. Produsere: Rutinearbeid, kjente arbeidsoppgaver. 

2. Prosjektere: Kjente arbeidsoppgaver, ukjent resultat 

3. Lære eller organisere: Kjent mål, ukjent prosess 

4. Tankeheimen: Ukjent mål og prosess, krever mye mental energi 

(Hjelseth 2010a) 

Under arbeidet med masteroppgaven har det noen ganger vært usikkerhet om hvor man er i 

forhold til målet, da har man prøvd å dytte emner og problemstillinger fra fjerde kvadrant, 

tankeheimen, og over mot første kvadrant for produksjon. 
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1.6.2 GENERELT OM FORSKNING 

Det finnes to tilnærmingsmetoder til forskning.  

 Deduktiv forskning baserer seg på hypotesetesting. Utgangspunktet er en 

problemstilling som er utledet fra teori. Målet med en deduktiv prosess er å 

underbygge eller etablere teorier. 

o Kvantitativ metode benyttes ved deduktiv forskning hvor resultatet bygger på 

hypotesetesting med entydig, gyldige og pålitelige variabler. 

 Induktiv forskning brukes dersom man skal forske på et felt som er lite utforsket. En 

induktiv tilnærming springer ikke ut av presise oppfattninger uttrykt i form av teori. 

Problemstillingens mål er ofte å kunne formulere en hypotese (som deretter kan testes 

ved deduktiv forskning og kanskje etablere ny kunnskap). 

o Kvalitativ metode benyttes ved induktiv forskning og er en mer fleksibel 

forskningsmetode der man går trinnvis dypere inn i problemstillingen etter 

hvert som man avdekker nye teorier. 

(Samset 2008) 

 

Figur 7: Induktiv og deduktiv metode (Opdahl 2009) 



UMB   Innledning 

 

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi 

 Masteroppgave – Terje Haug Skogheim 17 

På samme måte som forskning har to tilnærmningsmetoder, induktiv og deduktiv metode, har 

tankegangen til bygningsinformasjonsmodellering (BIM) ofte to måter å tilnærme seg 

problemer. Nemlig strategisk og analytisk tenkning. (Hjelseth 2010b) 

1.6.3 FORSKJELLIGE PERSONER – FORSKJELLIGE TENKEMÅTER 

Masteroppgaven har vært et samarbeid, som nevnt i kapitel 1.2, med tre studenter. Studentene 

har forskjellige tilnærmingsmetoder og tenkemåter og man har brukt tid på å sette seg inn i de 

andre studentene sine tenkemåter.  

Tenkemåten til personer er vanlig å dele inn i to hovedgrupper som vist i tabell 2. 

Strategisk tenkning 

- 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. 

Mål: 

- Gjøre de rette tingene 

- Finne de rette spørsmålene. 

Analytisk tenkning 

- 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. 

 

Mål: 

- Gjøre de rette tingene 

- Finne de rette svarene 

Tabell 2: Forskjellige tenkemåter (Hjelseth 2010a) 

I ethvert prosjekt er tverrfagligheten av tenkemåtene viktig, men ofte vanskelig å få til. Ved å 

bruke tid på å sette seg inn i hvordan en selv og andre, tenker og snakker, kan man øke 

bevisstheten på dette området og unngå dårlig kommunikasjon og frustrasjon. Ved økt fokus 

på dette kan man kanskje utnytte hverandres tenkemåte - og både gjøre de rette tingene og 

gjøre tingene rett. (Hjelseth 2010a) 
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1.6.4 METODEVALG I DENNE MASTEROPPGAVEN 

Denne oppgaven baserer seg på induktiv forskning med kvalitativ metode. Strategisk 

tankegang ble benyttet i begynnelsen for å finne riktig problemstilling og stille de rette 

spørsmålene. Med en fastsatt problemstilling har arbeidsmetoden gått mer og mer over til 

analytisk tankegang og arbeidsprosess, for å finne de rette svarene. 

 

Litteratursøk ble brukt for å finne relevant litteratur innefor fagområdene: BIM, byggeprosess, 

og planleggingsmetoder/verktøy. Typiske søkeord var: BIM, IFC, IFD, IDM, 

BuildingSMART, 4D, Flowline, Critical Path Method, Line-of-Balance, Location Based 

Scheduling. For å sikre at litteraturen er relevant og riktig er det lagt vekt på kjente forfattere 

og eller utgivere. I tilegg er emnet BIM relativt ferskt og alder på litteratur er nøye vurdert, alt 

eldre enn 10 år er automatisk forkastet. 

 

Det er foretatt kvalitative intervjuer og samtaler med nøkkelpersoner i AF Gruppen, veiledere 

ved UMB og programleverandør EDR. Gjennom deltagelse på buildingSMART 

Masterseminar 2010 ble det også samlet kvalitativ informasjon fra sentrale aktører i 

byggebransjen. 
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2. BYGGEPROSESSEN 

Kapitelet beskriver først byggeprosessen, både tradisjonell og mulig fremtid med en iterativ 

prosess. Videre beskrives kort BIM og hvor langt byggebransjen har kommet med bruken av 

BIM. Integrated Design and Delivery Solutions (IDDS) presenters som et rammeverk, for 

videre bruk og utvikling av BIM, med fokus på mennesker, teknikk og prosesser.  

Byggeprosessen er et omfattende begrep. Det består av alle prosesser som fører fram til eller 

er en forutsetning for å gjennomføre prosjektet. (Eikeland 1998)  

 

 

Figur 8: Byggeprosessens delprosesser (Eikeland 1998) 

Figur 8 viser alle de prosesser som byggeprosessen omfatter. I denne oppgaven vil det kun 

være aktuelt og se på kjerneprosessene prosjekteringsprosess og produksjonsprosess. Med 

mest fokus på produksjonsprosessen, det vil si fremdriftsplanleggingen, hvordan 

fremdriftsplanen blir laget og kommunisert samt selve byggingen. 

Byggeprosessen kan deles inn i forskjellige faser som går parallelt med prosessene. De 

tradisjonelle byggeprosessene har et fossefallprinsipp, som betyr at når man har passert en 

fase går man ikke tilbake til den forrige fasen.  
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2.1.1 FASER I BYGGEPROSESSEN 

Det er flere modeller på tradisjonell byggeprosess med forskjellige inndeling av fasene i 

byggeprosessen. Et eksempel er her vist i figur 9, hvor man tydelig ser fossefallprinsippet fra 

fase til fase fra venstre mot høyre.  

 

Figur 9: Illustrasjon av tradisjonell byggeprosess (Anderson 2007)  

En tradisjonell prosess, illustrert i figur 9, gir liten mulighet for iterasjon mellom fasene. Ved 

bruk av BIM kan man foreta ”lopper” frem og tilbake mellom de ulike fasene og en iterativ 

prosess kan skapes. Figur 10 viser hvordan en slik prosess med ”looper” er. 

 

Figur 10: Illustrasjon av en iterativ byggeprosess med ”looper” (Anderson 2007) 

Tankgangen med bruk av BIM i byggeprosessen er at man skal bedre informasjonsflyten 

gjennom hele prosessen og utjevne overgangene mellom de tradisjonelle fasene. 
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2.2 KORT OM BIM (BYGNINGSINFORMASJONSMODELLERING) 

BIM (BygningsInformasjonsModell(ering)) er et begrep som omfatter en kombinasjon av 

fremgangsmåter, prosesser og teknologier som til sammen utgjør en metodikk for å håndtere 

et byggeprosjekt igjennom hele dets livssyklus 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 relevant data 

som trengs for å gjennomføre innkjøp, konstruksjon og produksjon. (Eastman 2008) 

For effektivt å kunne bruke BIM i praksis, er det tre hovedelementer som må på plass, gjerne 

kalt BIM -trekanten. De tre elementene er mulig å bygge på åpne, internasjonale 

standarder/spesifikasjoner. 

 Omforent lagringsformat – IFC 

 Enighet om terminologi – IFD 

 Koble BIM-en til relevante forretningsprosesser - IDM 

(Statsbygg 2009) 

 

 

Figur 11: BIM trekanten(Statsbygg 2009)  
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2.2.1 UTVIKLINGEN AV BIM I BRUK 

BIM benyttes i forskjellige stadier og man kan dele inn i følgende fem faser; Tidlig- BIM, 

Modellering, Samarbeid, Integrering og Integrert prosjekt leveranse.  Byggenæringen er i dag 

i forskjellig stadier. Noen er i fase 1, modellering, noen prøver å komme i fase 2, samarbeid, 

mens de fleste er i en tidlig- BIM fase. 

 

 

Figur 12: BIM utviklingen er delt inn i tre faser - lineært vist (Succar 2009) 

Integrert prosjekt leveranse (IPD) er det langsiktige målet for BIM implementering. Målet nås 

ved å integrere mennesker, systemer, industri og praksis slik at de beste egenskapene til de 

involverte tas vare på og prosjektet optimaliseres. I IDDS presenteres en lignende måte å 

komme frem til det langsiktige målet med BIM, og hvilke utfordringer og muligheter som 

finnes med fokus på mennesker, prosess og teknikk. 

(Succar 2009) 

 

Utfyllende og bearbeidet informasjon om BIM ligger i vedlegg 1.   
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2.3 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. (CIB 2009a) 

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. 

(CIB 2009c) 

 

 

Figur 13: Utviklingene av IDDS (CIB 2009a) 

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. 

Product 
Modelling

ISO-STEP

IFC

BIM

IDDS



UMB   Byggeprosessen 

 

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi 

 Masteroppgave – Terje Haug Skogheim 24 

 

Tabell 3: Dagens problemer (CIB 2009b) 

 

 

Tabell 4: Fremtidens muligheter (CIB 2009b) 

  

Problemene

Mennesker

•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

Prosessen

•Ingen setter spørsmålstegn 
ved dagens prosesser

•Modeler brukes ikke som 
basis for kontraktene

•Mangfold av 
problemstillinger og 
uavhengighet mellom aktører

•Eierskapsforhold i modellen

Teknologien

•Informasjonsutveksling 
mellom de ulike fagene

•Dagens standarder og 
teknologi hindrer samspill

•Urimelige og urealistiske 
forventninger

Mulighetene

Mennesker

•Udanning av  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

Prosessen

•Automatisering av 
rutineoppgaver slik at man 
kan konsentrere seg om det 
som er viktig

•Fokusere på resultat og ikke 
rutiner

•Skifte fra kostnads-drevet 
prosess til prosess med fokus 
på verdien av levert produkt.

Teknologien

•Standarisere grensesnittene

•Teknologiske løsninger 
vinner fram ved 
demonstrasjon av fordelene

•Løsninger for å lære av 
modeller

•Tilpassning og ikke adopsjon

•Kreativ bruk av teknologi
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2.3.1 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. 

(CIB 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). 

(CIB 2009c) 

2.3.2 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. 
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Hovedelementene i IDDS

Samarbeidsprosesser 

Økt kunnskap og ferdigheter 

Integrert informasjons- og 
automasjonssystemer 

Kunnskapsforvaltning 

Samarbeidsprosesser (Collaborative Processes) 

Dagens situasjon.  

I dag er det sjelden at entreprenører samarbeider om prosjekter, 

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 at det blir samarbeidet vertikalt i leveransekjeden. Her hindrer 

mistro og jus eksperimentering med prosessene. 

Informasjonsutvekslingen skjer stort sett gjennom papirdokumenter 

mellom fag og gjennom leveransekjeden. Dette fører til at mye informasjon og spesielt 

kunnskapen bak informasjonen blir borte i 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. (CIB 2009c) 

 

 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. (CIB 2009c) 

 

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. (CIB 2009c) 
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Hovedelementene i IDDS

Samarbeidsprosesser 

Økt kunnskap og 
ferdigheter 

Integrert informasjons- og 
automasjonssystemer 

Kunnskapsforvaltning 

Økt kunnskap og ferdigheter (Enhanced skill) 

Dagens situasjon slik CIB ser den.  

I dagens prosjektgrupper finner man ofte medlemmer med svært 

spesialisert kunnskap på et felt. Informasjonsflyten mellom de 

ulike spesialister og fagfelt krever mye koordinasjonsarbeid og 

baserer seg for det meste på papirdokumenter. 

Verdsettingen av å arbeide på tvers av disipliner og effekten av 

den gjensidige avhengigheten som oppstår er lite likt. Få kan se viktigheten 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. (CIB 

2009c) 

 

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. (CIB 2009c) 

 

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. (CIB 2009c)  
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Hovedelementene i IDDS

Samarbeidsprosesser 

Økt kunnskap og ferdigheter 

Integrert informasjons-
og automasjonssystemer 

Kunnskapsforvaltning 

Integrert informasjons- og automasjonssystemer (Integrated Information and 

Automation Systems) 

Dagens situasjon.  

I dag er det gjerne slik at programvareleverandørene helst ikke vil 

samarbeide med andre, men ser helst at alle skal bruke deres 

programvaresystem. Dette er det lite sannsynelig at alle aktører i 

en byggeprosess gjør og dette skaper en del problemer for effektiv 

arbeidsflyt. Utarbeidelsen av det åpne IFC filformatet, som ikke er 

proprietært, prøver å rette på dette, men fungerer i dag ikke godt nok. 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. (CIB 2009c) 

 

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. 

(CIB 2009c) 

  

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 
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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 2D-

tegnigner. 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. (CIB 2009c) 
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Hovedelementene i IDDS

Samarbeidsprosesser 

Økt kunnskap og ferdigheter 

Integrert informasjons- og 
automasjonssystemer 

Kunnskapsforvaltning 

Kunnskapsforvaltning (Knowledge management) 

Dagens situasjon.  

I et typisk firma er det dårlige eller ingen rutiner for innsamling 

av erfaringer gjort i ett prosjekt. Systemene som måtte finnes er 

ofte laget av ledelse eller juridiske avdelinger uten å ha innhentet 

råd fra spesialister på de aktuelle fagfeltene noe som gjør de lite 

egnet. Dette skaper få muligheter og liten oppmuntring for ansatte 

til å komme med erfaringer og forslag til forbedringer i arbeidsprosessen. 

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. (CIB 2009c) 

 

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. (CIB 2009c) 

 

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. 

(CIB 2009c)  
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2.3.3 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 

 

Figur 14 - Anbefalte løsninger for prosessen (CIB 2009c) 

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. (CIB 2009c) 

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. (CIB 2009c) 

Kortsiktig

•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

Mellomlangsikt

•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 
nødvendige handlinger. 
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Teknologi 

 

Figur 15 - Anbefalte løsninger for teknologien (CIB 2009c) 

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. (CIB 2009c) 

Mennesker 

 

Figur 16 - Anbefalte løsninger på det mennskeligeplan (CIB 2009c) 

Kortsiktig

•Utvikle verktøysett som kan 
gi rom for eksperimentering

•Identifisere hensiktsmessige 
standarder

•Utvikle teknologi parallelt 
med etterspørselen

•Simulering og 
eksperimentering

•Produktmodell

Mellomlangsikt

•Utvikle modulbasert verktøy

•Dele standarder

•Standard for datamodeller 
og grensesnitt

•Løsninger for fleksibel og 
tilpasningsdyktig arkitektur

•Delt modell

Langsiktig

• Utvikle en helhetlig ramme 
som støtter 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 

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

•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

Langsiktig

•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
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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. (CIB 2009c) 

 

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. (CIB 2009c) 

 

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 17: IDDS elementene sin innvirkning på prosess, teknologi og mennesker (CIB 2009a) 

Dette kapitelet om IDDS er skrevet i et samarbeid mellom Anders Qviller og Terje Haug 

Skogheim. De påfølgende kapitler er skrevet individuelt, med fokus på ulike bruksområder 

som beskrevet i kapitelet om masteroppgavesamarbeid. 
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3. FREMDRIFTSPLANLEGGING 

Generelt består fremdriftsplanleggingen, av byggeproduksjon, av aktivitetsbaserte metoder og 

ut fra erfaringer fra lignende prosjekter. Aktivitetsbasert planlegging baseres på de aktiviteter 

som skal gjøres, hvor lang tid aktivitetene tar og en logisk oppbygd rekkefølge. Stedsbasert 

planlegging er en litt annen måte og planlegge produksjonen på da man bryter opp 

produksjonen i steder, for eksempel ned på hvert rom, og tillegger hvert sted mengder med 

tilhørende aktiviteter og tider. 

3.1.1 AKTIVITETSBASERT PLANLEGGING (CPM) 

Aktivitetsbasert planlegging tar utgangspunkt i en liste av alle aktivitetene i et prosjekt, tiden 

hver enkelt aktivitet tar og hvilken avhengighet disse har av hverandre. Avhengigheten, såkalt 

logiske koblinger forholder seg til hverandre, vist i figur 18, som følgende: 

1. Slutt til Start (Finish-to-Start, F-S) 

2. Slutt til Slutt (Finish-to-Finish, F-F) 

3. Start til Start (Start-to-Start, S-S) 

4. Start til Slutt (Start-to-Finish, S-F) 

(Jongeling & Olofsson 2007)  

 

 

Figur 18: Illustrasjon som viser et gantt diagram med 8 aktiviteter, tiden de tar og avhengigheten mellom de. 

(Whatley 2006) 

Aktivitetsbasert planlegging bruker ”Critical path method, CPM” som en metode for å 

kalkulere den raskeste gangen gjennom alle aktivitetene og avhengighetene, for å finne ut 

tidligste start- og sluttid for en aktivitet uten at aktiviteten forlenger den totale prosjekttiden. 

Denne prosessen viser hvilke aktiviteter som er kritiske for fremdriften med riktig start- og 

sluttid og hvilke aktiviteter som har et større tidsrom å virke i. Et aktivitetsstyrt prosjekt kan 
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illustreres i et gantt skjema, se figur 18, hvor det er 4 aktiviteter som gjentas i 2 forskjellige 

bygg på samme prosjekt. Pilene viser avhengigheten til aktivitetene, det vil si at fundament 

”Foundations” må være ferdig før murerarbeid ”Brickwork” kan starte. (Critical path 

method  2009) 

 

Tiden en aktivitet bruker bestemmes ut fra mengder koblet med erfaringstall.. Vanskeligheten 

av arbeidet er en tidsfaktor som er vankelig å koble mot erfaringstall og bestemmes ut fra en 

enighet mellom anleggsleder og de forskjellige underleverandører som utfører aktiviteten. Det 

kan være stor forskjell i monteringstiden på 100 m
2
 vegg avhengig om det er en stor vegg 

eller små vegger med mange hjørner. 

 

I aktivitetsbasert planlegging brukes tidsforskyvninger når det er teknisk påkrevd å vente i en 

gitt tid mellom påfølgende aktiviteter. Tidsforskyvninger brukes for eksempel ved støp av 

dekker der det er herdetid før dekket kan benyttes videre 

(Seppänen 2009b) 
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3.1.2 STEDSBASERT PLANLEGGING (LOCATION-BASED SCHEDULING) 

Stedsbasert planleggings hovedtanke er at arbeid som utføres kontinuerlig gir høyest mulig 

produktivitet. Samtidig viser forskning at hvis flere arbeidslag arbeider på samme sted går 

produktiviteten kraftig ned og gir en økt mulighet for at ressurser ikke er tilgjengelig til rett 

tid. Stedsbasert planlegging fokuserer på resursflyten gjennom hele prosjektet. (Seppänen 

2009a)  

 

Figur 19: Illustrerer fremdriftsplanen til Empire State of Building ferdigstilt i 1931 (Sand-Larsson & Nesset 2010)   

Stedsbasert planlegging er ikke et nytt konsept. I figur 19 vises flyten i fremdriftsplanen til 

Empire State of Building ferdigstilt i 1931. Stedsbasert planlegging har vært tatt opp som et 

potensielt utviklingsområde i flere år, men er begrenset i bruk innen byggeindustrien, mest på 

grunn av gode tradisjoner til aktivitets basert planlegging og mangel på programvare. 

Tidligere forskning har resultert i forskjellige metoder hvis navn er: ”Flowline”, 
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”Construction Planning Technique”, ”Time-Location Matrix Model”, ”Vertical Production 

Method” og ”Line-of-Balance”. (Jongeling & Olofsson 2007) 

Konseptet stedsbasert planlegging inneholder følgende punkter: 

 Nedbrytningsstruktur 

 Stedsbaserte mengder 

 Stedsbaserte aktiviteter 

 Fremdriftskalkulering av resurser basert på mengder og tidsrater 

 Lagvis CMP logikk 

 Buffere og tidsforskyvninger 

(Seppänen 2009a) 

Disse punktene forklares nærmere i neste kapitel som tar for seg planleggingsmetoden Line-

of-Balance.  

 

 

 

Figur 20: Illustrerer nedbrytningsstruktur, laget med VICO LBS Manager (VICO 2009a) 
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3.1.2.1 LINE-OF-BALANCE (LOB) 

Line-of-Balance(LoB) er en planleggingsmetode som benytter linjer for å representere 

aktiviteter grafisk, med både hastighet og varighet. Prinsippet med stedsbasert planlegging og 

metoden LoB er at mengdelister sammen med beskrivelser, NS3420, forteller hva som skal 

gjøres, og oppgavene i LoB diagrammet forteller hvor, når og i hvilken rekkefølge de skal 

utføres. (Jongeling & Olofsson 2007)  

Figur 21 viser gangen i metoden, fra mengdelister ”Bill of materials” via ”Task 

information”, hvor mengdene blir tildelt sted og resurser til ”Line-of-Balance schedule” 

diagrammet. 

 

 

Figur 21: Illustrasjon av prinsippet LoB planleggingsmetode med uttak av mengder fra ”Bill of materials” og tildeling 

av sted og tid i ”Task information”. (Sousa 2009) 

Metoden for å bruke Line-of-Balance deles opp i forskjellige arbeidsoppgaver. Metoden bør 

tas i bruk så tidlig som mulig og gjerne ved prosjektstart. Gangen i metoden presenteres 

nedenfor. 

Nedbrytning av byggets struktur 

Stedsbasert Line-of-Balance planlegging starter med å bryte ned prosjektet i fysiske enheter 

eller steder. Et prosjekt kan for eksempeldeles opp i ”Fløy A” med ”Etasje 5” og ”Leilighet 
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8”.  Avhengig av ønsket detaljnivået, kan man bryte ned prosjektet helt overordnet i kun 

forskjellige bygningsdeler/fløyer og til det helt detaljerte med hver enkelt rom. 

Stedsbaserte mengder 

Ut fra nedbrytningsstrukturen får man steder av ulik størrelse og innhold. Hvert sted 

uavhengig om det er et stort bygg eller et lite rom genererer mengder. Et sted kan generere 

materialer som for eksempel gips på innvendig vegg.  

Stedsbaserte aktiviteter 

Aktivitetene blir bestemt ut av mengdelister fra hvert sted. Da blir spesifikasjonene for 

arbeidet som skal utføres av et arbeidslag, direkte knyttet opp mot stedet arbeidet skal foregå. 

På et sted der det for eksempel er gips, må aktiviteten montering av gips i henhold til NS 3420 

utføres. 

Fremdriftskalkulering 

Basert på mengdene og arbeidsbeskrivelsen kalkulerer man seg frem til nødvendige resurser i 

form av antall arbeidslag og arbeidere.. 

Lagvis CPM logikk 

Aktivitetene settes så opp med avhengigheter til hverandre. Det er for eksempel nødvendig å 

ha stenderverk i en innvendig vegg før man skal montere gipsplater. Avhengigheten blir da at 

stenderverket må avsluttes på det aktuelle stedet før gipsarbeidet kan starte. 

Buffere og tidsforskyvninger 

Tidsforskyvninger er et kjent begrep innenfor aktivitetsbasert planlegging, i stedsbasert 

planlegging bruker man i tilegg buffere. Tidsforskyvninger brukes når det er teknisk påkrevd 

å vente i en gitt tid mellom påfølgende aktiviteter, mens buffere benyttes for å redusere 

risikoen i en fremdriftsplan ved å beskytte den kontinuerlige arbeidsflyten til en aktivitet fra 

mulig avvik i foregående aktivitet. Tidsforskyvninger brukes for eksempel ved støp av dekker 

der det er herdetid før dekket kan benyttes videre. Buffere legges inn på strategiske plasser 

der det er sannsynlig med kollisjoner mellom fag og avvik i produksjonen. Avviket vil da tære 

på bufferen i stedet for neste aktivitet. 
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Kontinuerlig CPM motor 

For å lage en mest mulig korrekt plan trengs det en kontinuerlig gjennomgang av aktivitetene. 

Da kan man få hastighetene til de forskjellige aktivitetene samkjørt og man får en jevn 

resursflyt som er målet med stedsbasert planlegging og Line-of-Balance som metode. 

(Jongeling & Olofsson 2007) og (Seppänen 2009b) 

 

 

Figur 22: Eksempel på et Line-of-Balance diagram. Steder er representert langs y-aksen og prosjekttiden langs x-

aksen. Linjene representerer bygningsarbeid utført av håndverkere. Til venstre, vanlige avvik i linjene og til høyre 

løsninger på avvikene. (Jongeling & Olofsson 2007)  

3.1.3 FORSKJELLENE MELLOM AKTIVITETSBASERT PLANLEGGING OG STEDSBASERT PLANLEGGING  

En stedsbasert plan er en spesialform av aktivitetsbasert plan som automatisk genereres og 

oppdateres logisk basert på steder. Det vil si at enhver plan som er aktivitetsbasert kan 

oversettes til en stedsbasert plan med kun et sted. På samme måte kan enhver stedsbasert plan 

forandres til en aktivitetsbasert plan der stedsnavnene vil bli aktivitetsnavn. 

Figur 23 og 24 viser et prosjekt med lik nedbrytningsstruktur, like aktiviteter, like resurser og 

lik produksjon, men illustrert på hver sin måte. Først med aktivitetsbasert med gantt diagram 

og så stedsbasert med Line-of-Balance graf. 
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Figur 23: Eksempel på aktivitetsbasert planlegging med Gantt diagram (Whatley 2006) 

 

 

Figur 24: Eksempel på stedsbasert planlegging med Line-of-Balance graf (Whatley 2006) 

Potensialet ved å bruke stedsbasert kontra aktivitetsbasert kan vises med resursflyten i de to 

neste figurene. Både figur 23 og 24 har to aktiviteter som skal gjøres på fem steder. 

Aktivitetene representeres med grafer som stiger oppover igjennom de fem stedene. 
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Figur 25: Illustrerer hvor tidlig to aktiviteter kan starte basert på CPM metoden. (Seppänen 2009b) 

Montering av gipsplater kan ikke starte før bindingsverket av tynnplateprofiler er ferdig 

oppsatt. Figur 25 viser at montering av gipsplater har en raskere produksjonsrate enn 

produsering av bindingsverket. Montering av gipsplater får altså brudd i resursflyten. Ved 

hvert brudd må arbeidslaget enten vente eller arbeide på et annet prosjekt. 

 

 

Figur 26: Illustrerer to aktiviteter med kontinuerlig flyt, basert på stedsbasert planlegging. (Seppänen 2009b) 
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Figur 26 viser at ved å utsette starten av gips monteringen vil man kunne produsere 

kontinuerlig i begge aktivitetene. 

Ved å se på produksjonshastigheten i figur 26, ser man at produksjonen av bindingsverk er 

langsommere enn montering av gipsplater. For å finpusse og korte inn på fremdriftsplanen bør 

aktivitetene ha tilnærmet lik produksjonshastighet. I figur 27 er det vist at produksjonen av 

bindingsverk, aktivitet 1, har fått tilført resurser og hastigheten er lik i begge aktivitetene. I 

tillegg er det lagt inn en buffer på 5 dager, slik at hvis bindingsverk produksjonen forsinkes, i 

inntil 5 dager, går dette ikke ut over gipsplate monteringen. 

(Seppänen 2009b) 

 

 

Figur 27: Illustrerer to aktiviteter med lik produksjonsrate og innlagt buffer. (Seppänen 2009b) 
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3.1.4 DE MEST BRUKTE PROGRAMMENE FOR GENERELL FREMDRIFTSPLANLEGGING 

Begrenser oppgaven til å se på et program til hver av planleggingsmetodene. Velger her de to 

programmene som er antatt mest brukt. Programmer med mulighet for linking til 3D modell 

blir presentert i kapitel 5.1.4. 

3.1.4.1 MS PROJECT 

Project er et program som hjelper prosjektledere med å holde orden i et prosjekt. Programmet 

viser bl.a. hvordan man ligger an i forhold til planlagte tidsfrister og budsjetter og tilbyr en 

rekke løsninger for å effektivisere og kvalitetssikre prosjektarbeidet. Med oppkobling mot 

Microsoft Project Server kan man sørge for at alle deltakere i prosjektet får den informasjonen 

de skal ha.  (Skolehjelpen 2010) 

 

Figur 28: Illustrasjon av MS Project med gantt diagram.  (UDA 2010) 

MS Project er i familie med Microsoft Office systemprogrammer og er integrerbar med excel 

og word Med andre ord er det mulig å klippe ut og lime inn tekst og tabeller fra programmene 

uten å tenke på formatet. 

(Microsoft Office 2007) 
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3.1.4.2 VICO CONTROL 

VICO Control er et planleggings- og kontroll system. Det benytter seg av Line-of-Balance 

teknikken, i Control kalt Flowline, for å visuelt planlegge og kontrollere produksjon. Control 

baserer seg på estimerte mengder og produktivitetsrater for å planlegge aktivitetene knyttet 

opp mot steder i prosjektet. Ved prognosefunksjonen i Control kan planene analyseres for 

fremtidige konflikter basert på faktisk fremdrift. (VICO 2009b) 

Planen kan representeres som nettverksdiagram og Gantt-diagram, i tilegg til Line-of-

Balance. Man kan vise flere representasjoner av planen på en gang, og de er dynamisk koblet, 

det vil si at hvis man gjøre en endring i Gantt-diagrammet vises dette også på de andre 

representasjonene. (Sousa 2010) 

VICO Control importerer mengder via regneark som Microsoft Excel. Control eksporterer 

planer på Microsoft Project Exchange format og til Primavera ProjectPlanner. (VICO 2009b) 

 

 

Figur 29: Illustrasjon som ved hjelp av farger viser status til de forskjellige underentreprenørene på forskjellige 

steder. Grønt er ferdig, gult er påbegynt, rødt er forsinket og hvit er ikke startet. (VICO 2009b) 
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4. MENGDEUTTAK OG FREMDRIFTSPLANLEGGING HOS AF GRUPPEN 

Fremdriftsplanleggingen hos AF Bygg Oslo i dag starter med en hovedfremdriftsplan som 

lages av prosjektleder og prosjektdirektør i samarbeid med anleggsleder og kalkulatør. Dette 

er en grovskisseplan som tiltakshaver forholder seg til igjennom hele prosjektet. 

Hovedfremdriftsplan legger grunnlaget for detaljplanleggingen. Detaljplanene lages av 

anleggsleder og prosjektleder. Det er detaljplanene anleggsleder forholder seg ved driften av 

byggeplass og bryter planen opp i 8 ukers bolker som presenteres til underleverandører 

(UE’er). Før en aktivitet inntreffer trenger anleggsleder tall på hvor mye mengder som skal 

produseres for å kunne vite hvor mange timeverk som er nødvendige. En aktivitet er for 

eksempel oppsetting av tynnplateprofiler som stendere i innvendig delevegg, nødvendig 

mengde er da antall m
2
 vegg for å generere produksjonstiden. Anleggsleder mengder ved 

hjelp av tegninger, linjal, kalkulator og excel ark. 

(Müller 2010) 

4.1.1 NIVÅENE AV FREMDRIFTSPLANER HOS AF BYGG OSLO 

Hovedfremdriftsplan 

Hovedfremdriftsplanen lages når AF Bygg Oslo overtar et prosjekt ved totalentreprise som er 

kommet frem til rammetillatelse. Det er prosjektlederen som har ansvaret for planleggingen 

og lager planen ved hjelp av tidligere erfaringer og kalkulerte tider. Tidene som kalkuleres er 

basert på mengder fra kalkulasjonsavdelingen ganget med erfaringstall for produksjonstider. 

Forskjellige løsninger av byggesystemer, tilgjengelig plass på byggetomt og tidsdrivende 

faktorer er noe man ikke regner på, men tar en kvalifisert synsing. Hovedfremdriftsplanen er 

den planen tiltakshaver forholder seg til under byggeperioden. Tiltakshaver bruker 

hovedfremdriftsplanen for å kontrollere om produksjonsfremdriften til AF Bygg Oslo følger 

planen og dermed leverer som avtalt 

Detaljplanlegging 

Detaljplanen lages av anleggsleder og prosjektleder, disse tar ofte kontakt med UE’er for å 

høre hvor lang tid de estimerer brukt på slik jobb de blir forespurt om. Detaljplanen brytes ned 

etter aktiviteter i produksjonen. Rekkefølgen på disse aktivitetene er det anleggsleder og 

prosjektleder som setter opp etter en logisk forståelse de har av bygget og 

produksjonsrekkefølge. De setter for eksempel opp etasjevis oppbygging, der hver enkelt 

etasje inneholder disse aktivitetene:  
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 Bærende konstruksjoner 

 Legging/støping av golv 

 Yttervegger 

 Innvendig delevegger 

 Gjennomføringer elektro / rør / ventilasjon 

 Tetting av vegger 

 Maling 

 Himling 

 Teknisk ferdigstillelse  

Aktivitetene starter og avsluttes i en etasje før den går videre til neste etasje. Dette er en 

kontinuerlig prosess oppover i bygget og arbeidslaget fortsetter med samme aktivitet til 

aktiviteten er sluttført. Detaljplanen inneholder spesifikt antall dager hver aktivitet bruker. 

Ved å legge sammen antall dager for en aktivitet oppigjennom bygget, kan man planlegge når 

neste aktivitet kan starte for ikke å ta igjen den forrige aktiviteten.  

8 ukers plan  

Detaljplanen deles opp i 8 ukers planer, da dette er en hensiktsmessig lengde og distribuere til 

underleverandører. 8 uker er en tidshorisont som gjør at underleverandørene kan få bestilt 

nødvendige materialer og rekke å planlegge sine nødvendige forberedelser. 

(Müller 2010) 

4.1.2 KOMMUNIKASJON AV FREMDRIFTSPLANENE VED ET PROSJEKT 

På byggeplass er det ukentlige møter mellom anleggsleder og UE’er hvor man spør seg hvor 

man ligger i forhold til 8 ukers planen. Er man foran, bak eller akkurat på planen. Hvis man er 

foran eller bak planen trengs en korrigering ved enten å forskyve hele planen eller sette på/ta 

bort resurser der det er avvik. På de ukentlige møtene blir de forskjellige aktørene enige om 

spesifikke løsninger og hvem som skal gjøre hva der noe er uavklart på forhånd. Aktiviteter 

og utfordringer som kan påvirke fremdriften tas opp ved disse møtene. For eksempel når og 

hvor bindingsverket er ferdig, slik at brannsprinkling kan plasseres riktig før gips blir montert,  

er aktiviteter som blir tatt opp på ukemøtene ved et prosjekt og som bestemmes i fellesskap.  

(Müller 2010) 
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4.1.3 MENGDENE ANLEGGSLEDER BRUKER TIL FREMDRIFTSPLANLEGGINGEN 

Anleggsleder mottar tegninger, tekniske spesifikasjoner og mengder fra 

kalkulasjonsavdelingen. Siden AF Bygg Oslo har egne arbeidere til tømmerarbeid, mengder 

anleggsleder alltid hele tømmerkapitelet for å være sikker på at alt er med. Ofte mengdes også 

andre kapitler, da disse brukes til kontrahering av UE’er, innkjøp og kostnadsoppfølging. 

Anleggsleder tar ut mengdene manuelt fra bygget. Dette er en tidkrevende jobb og gjøres ved 

bruk av 2D tegninger, linjal, kalkulator. Mengdene skrives ned for hånd eller legges inn i et 

excel-ark for videre beregning av nødvendig arbeidskraft og arbeidstid. De mengdene 

anleggsleder finner, danner også grunnlag for kontrakter med UE’er og innkjøp av materialer 

i tilegg til selve fremdriftsplanleggingen. Anleggsleder bruker MS Project som verktøy for å 

lage fremdriftsplan. MS Project er linket til AF Bygg Oslo sine databaser for erfaringstall, 

både for økonomi og produksjonstider 

(Müller 2010)  

 

 

Figur 30: Økonomistyringsverktøy hos AF Bygg Oslo fra et prosjekt (Müller 2010) 

I figur 30 kan man se et utdrag fra økonomistyringsverktøy hos AF Bygg Oslo hvor 

tømmerkapittelet og innvendige vegger vises. I tabellen er det tre kolonner for mengder, 

”Kontrakt”, ”Prognose/Just.kalkyle” og ”Påløpt totalt”. Anleggsleder legger inn sine 

utregnede mengder som blir brukt til kontraktsinngåelser i første kolonne. I andre kolonne, 

”Prognose/Just.kalkyle”, kan man korrigere mengdene, hvis man tidlig ser en avvikende 

trend i produksjonen i forhold til beregnet mengde. Tredje kolonne er for innføring av hva 

1 2 3 



UMB  Mengdeuttak og fremdriftsplanlegging hos AF Gruppen 

 

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi 

 Masteroppgave – Terje Haug Skogheim 49 

UE’ene faktisk har produsert av mengder. Denne tabellen er til hjelp for økonomistyring og 

viser hvor viktig det er å holde kontroll på mengdene for å holde kontroll på økonomien.  

Oppfølging av underentreprenører og deres fremdrift legges inn i MS Project og alle avvik 

oppdateres slik at planen til enhver tid er oppdatert. 

4.1.4 KVALITETSSIKRING AV MENGDENE I FREMDRIFTSPLANENE 

Kvalitetssikring av mengdene til fremdriftsplanen gjøres i dag ved at man regner om igjen de 

mengdene man får fra kalkulasjonsavdelingen. I tilegg ser en dreven prosjektleder fort over 

og ser om mengdene som har generert tider i planen, ser noenlunde fornuftige ut. 

(Müller 2010) 

I neste kapittel forklares mengdeuttak med BIM og bruken 4D som planleggingsverktøy og 

visualisering av produksjonsperioden. Overgang til BIM 4D simulering og visualisering av 

mengder i 3D modellen vil kunne være med på å øke kvalitetssikringen.  
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5. MENGDER OG FREMDRIFTSPLANLEGGINGEN MED BIM 

AF Gruppen, Bygg Oslo prøver å fornye seg, og tar i bruk de hjelpemidler som finnes, for å 

gjøre arbeidsoppgaver raskere, enklere å spore og ikke minst for kvalitetssikring. Gjennom å 

starte med BIM til mengdeuttak, i kalkulering ved anbud/kontrahering, får AF Bygg Oslo 

kjennskap til utfordringer og fremtidige muligheter ved bruk av BIM.  

For AF Bygg Oslo vil det være mulig i fremtiden å ta i bruk BIM for mengdeuttak til 

fremdriftsplanlegging, 4D. AF Bygg Oslo har erfaringer med mengdeuttak til kalkulasjon og 

videreføring av mengdeuttak til fremdriftsplanlegging kan være et skritt i riktig retning for å 

oppnå fullt integrerte løsninger såkalt IDDS. 

5.1 4D = 3D + TID 

En 4D modell består av en 3D modell med objekter, hvor objektene har informasjon om når 

de skal bygges. Informasjonen om når objektene skal bygges knyttes til en fremdriftsplan. 4D 

modellen brukes til å visualisere fremdriftsplanen, der man kan velge en hvilken som helst 

dato, gå inn i modellen og se planlagt status, eller generere en film av hele byggeprosessen. 

(Norske Arkitekters Landsforbund 2009) 

4D modeller og verktøy ble først utviklet på slutten av 80-tallet av store bedrifter involvert i 

bygging av kompleks infrastruktur og kraftverksprosjekter hvor forsinkelser eller byggefeil 

ville gi betydelige ekstra kostnader. Byggebransjen har etter hvert tatt i bruk 3D verktøy og 

laget manuelle 4D modeller. Utviklingen utover 90-tallet av 3D verktøyene har lagt til rette 

for automatisering av 4D modeller med kobling opp mot 3D modellen for oppdateringer og 

revisjoner. Dette fører til bedre og mer pålitelige fremdriftsplaner. (Eastman 2008) 

5.1.1 HVORDAN LAGE EN 4D MODELL 

Det er flere metoder for å lage en 4D modell, disse metodene kan grovt deles inn i tre 

forskjellige typer etter hva slags nivå av BIM man har: 

 Manuelle metoder med 3D eller 2D verktøy 

 Innebygde 4D muligheter i 3D verktøy 

 Eksterne 4D verktøy som importerer 3D modell og fremdriftsplan 

(Sousa 2009) 

De to siste er ikke manuelle og benytter BIM sin tankegang, der man gjenbruker 

informasjonen og automatiserer. 
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Manuelle metoder 

I praksis har man laget 4D modeller i lengre tid. Fra tidlige 2D tegninger med bruk av 

fargeblyanter, med forskjellige farger for forskjellige faser for å vise fremdriften av 

produksjon til nyere CAD tegninger hvor man kan skru på og av lag. Lagene i CAD tegninger 

består av skravur og fyllfarger og er enklere og slå av og på enn fysiske farger som er tegnet 

på 2D tegninger, lagene i CAD tegningene med farger er ikke intelligente eller koblet opp mot 

fremdriftsplan og må manuelt oppdateres ved tegningsrevisjoner. 

Innebygde 4D metoder 

I noen 3D verktøy kan man tillegge objektene informasjon om hvilke fase objektene hører til. 

Ved å bruke innebygde filtre kan man generere en 4D modell som viser de objektene som 

tilhører den fasen man ønsker å se. Noen få 3D programmer har også muligheter, med 

tilleggsapplikasjoner, for å linke 3D modellen med en fremdriftsplan. Da vil objektene få 

informasjon om aktiviteter og tid direkte fra fremdriftsplanen. Oppdateringer vil kunne gjøres 

automatisk 

Eksterne 4D verktøy 

Ved bruk av eksterne 4D verktøy knytter man sammen 3D modell med fremdriftsplan. Man 

importerer fremdriftsplanen og knytter aktiviteter/steder mot objektene i modellen. Har man 

førstes knyttet fremdriftsplanen og 3D modellen sammen, kan man automatisk oppdatere 4D 

modellen ved endringer. 

(Eastman 2008; Kymmell 2008) 
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5.1.2 OPPBYGNINGEN AV 4D MED BIM  

Før man skal starte med å lage en 4D modell bør man tenke gjennom hva slags systemer man 

har og vil bruke, hva slags detaljnivå man vil legge seg på, hvem beriker modellen med hva 

og hvem som skal ha nytte av 4D modellen. 

Hvor i byggeprosessen skal modellen brukes 

Hvis modellen kun skal brukes til å lage en hovedfremdriftsplan kan man nøye seg med å lage 

en relativt udetaljert modell med kun hovedgeometri. Er tanken at modellen skal brukes 

igjennom hele byggeperioden bør den berikes med alle de aktiviteter/steder som finnes. Det 

bør utarbeides en plan på når i prosjektet modellen skal inneholde de forskjellige 

detaljnivåene og hvem som har ansvarsforholdet for modellen. 

Detaljnivået 

Detaljnivået er påvirket av modellens størrelse, hvor mye tid som er tilgjengelig til å lage den 

og hvilke områder det skal være fokus på. Skal man ha en detaljert fremdriftsplan må 

modellen inneholde alle de aktiviteter/steder som hvert objekt har. 4D modellen bør 

uavhengig av detaljnivå vise midlertidige konstruksjoner, kraner og utgravinger. 

Organisering av modellen 

Arkitekter og ingeniører leverer sjeldent en modell som er tilstrekkelig organisert for å kunne 

linke aktiviteter direkte med objekter. 4D verktøy bør til dels kunne omorganisere og forandre 

på grupperinger i modellen. En arkitekt vil for eksempel gruppere objekter og kopiere disse, 

mens objektene har hver sine ugrupperte aktiviteter i planleggingen. Oppdeling av objekter 

bør også kunne gjøres med 4D verktøyet da for eksempel en vegg tegnet av arkitekten går 

over flere etasjer, men bygges i en og en etasje av gangen. 

Eierskap til modellen og berikelse av aktiviteter og tider 

I 4D simuleringer blir ofte tidligst mulig start og slutt tider brukt, men ved å bruke senest 

mulig start og slutt eller tider imellom, kan man se ulike alternativer av planen. Objektene i 

modellen kan berikes med egenskaper som hvilket område den hører til, og hvem som har 

ansvaret for aktiviteten til objektet. Dette kan brukes aktivt ved å vise hvilke fag som arbeider 

i nærheten av hverandre på samme tiden for å bedre koordinasjonen. 

(Eastman 2008; Kymmell 2008) 



UMB  Mengder og fremdriftsplanleggingen med BIM 

 

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi 

 Masteroppgave – Terje Haug Skogheim 53 

5.1.3 FORDELER VED BRUK AV 4D 

Hovedsakelig er 4D simuleringer en måte å avdekke potensielle flaskehalser i 

byggeprosessen. 4D øker også forståelsen til de involverte og er en metode for å forbedre 

samarbeidet. Entreprenører kan bruke 4D simuleringer for å sikre at en plan er gjennomførbar 

og så effektiv som mulig, i samarbeid med sine underentreprenører. I rapporten ”Framework 

& Case Ctudies Comparing  Implementations & Impacts of 3D / 4D Modeling Across 

Projects” har Gao og Fischer samlet inn erfaringer fra 32 forskjellige internasjonale 

prosjekter; 15 fra USA, 12 fra Finland, 2 fra Asia, 3 fra Europa. (Gao & Fischer 2008). 

Prosjektene som varte i tidsrommet 1997 til 2008, benyttet 3D modeller og 4D verktøy. 

Rapporten oppsummerer fordelene med 4D modeller: 

 Kommunikasjon: Planleggerne kan visuelt kommunisere produksjonsrekkefølgen til 

alle involverte i prosjektet. 4D modeller tar hensyn til midlertidige konstruksjoner og 

tilgjengelig plass i en fremdriftsplan og kommuniserer dette mer effektivt enn 

tradisjonelle gantt diagrammer. 

4D modeller kan brukes for å forklare, og skape større aksept hos, brukere/naboer av 

prosjektet uten byggfaglig kompetanse, hvordan fremdriften vil kunne påvirke trafikk, 

midlertidige avsperringer og andre ulemper prosjektet måtte ha i lokalsamfunnet. 

 Logistikk på byggeplass: Planleggere kan lettere håndtere plassering av 

avfallskonteinere, midlertidig lagring av materialer, adkomst til og fra byggeplass med 

store kjøretøy, optimalisere plassering av kraner og gjennomgå sikkerhetsforhold. 

 Koordinering: Forventet tids- og plassforbruk kan enklere koordineres mellom 

planleggerne og de forskjellige fag. 

 Sammenligning: Prosjektledere kan sammenligne fremdriftsplaner og måle 

produksjonshastighetene opp mot hverandre for å se om et prosjekt ligger foran, på 

plan eller etter planlagt fremdrift.  

(Gao & Fischer 2008) 

5.1.4 BIM PROGRAMMER FOR FREMDRIFTSPLANLEGGING OG MENGDEUTTAK 

Oppgaven begrenses til å se på de mest aktuelle BIM programmene for fremdriftsplanlegging 

og mengdeuttak, i motsetning til programmene presentert i kapittel 3.1.4 som ikke kunne dra 

nytte av 3D modeller. Det sees på modellverktøyet ArchiCAD, Vico Office som et 

planleggingsverktøy med mengdeuttak og iLink som en oversetter mellom 3D modell og 

økonomisystemet AF Bygg Oslo bruker, MAP.  
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5.1.4.1 ARCHICAD 

ArchiCAD er et modellerings verktøy laget av Graphisoft. ArchiCAD har ferdige skjema og 

lister hvor mengdene fra modellen automatisk oppdateres. Listene og skjemaene kan 

overføres til andre program som for eksempel Focus Anbud og ISY Calcus eller tas ut i excel-

format, tekst-format, PDF etc. 

(Graphisoft 2010) 

 

 

Figur 31: Illustrasjon av modell i ArchiCAD med dørskjema  (Graphisoft Norge 2010) 

Svenske Håkan Lindvall hos Skanska Stockholm Nord, mener besparelsen er stor ved å 

mengde i Archicad. Programmet forenkler mengde prosessen, slik at de kan gjøre jobben selv 

stedet for å bruke kostbare konsulenter på mengdeprosessen. (Lindvall 2009) 

ArchiCAD har ingen moduler for fremdriftsplanlegging og kan bare nyttes som en 3D modell 

i et annet program for videre bruk, eller man kan hente ut mengdelister for videre planlegging. 

5.1.4.2 VICO OFFICES 

I følge Thomas B. Sousa hos programleverandøren EDR er ”Vico Office et verktøy tilpasset 

byggentreprenører, byggherrer og prosjekterende.” (Sousa 2010) 

Vico Office kan hente inn 3D modeller fra CAD- verktøy som ArchiCAD, Autodesk Revit og 

Tekla Structures. Etter implementeringa av 3D modellene kan de tilføres tidsinformasjon 

(4D). Ved bruk av Vico Office kan man prøve ulike design- og produksjonsløsninger og se 
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hvilke påvirkninger dette har på prosjektet. Prosessen med å teste flere alternative løsninger 

kaller Vico Software, ”produksjonsoptimalisering”. 

(VICO 2009c) 

 

 

Figur 32: Illustrer Vico Office og dens muligheter (VICO 2009c) 

VICO Office inneholder flere forskjellige applikasjoner og disse kan settes sammen etter 

bruksbehovet. For mengdeuttak og fremdriftsplanlegging er det følgende applikasjoner 

aktuelle: Vico LBS Manger, Vico Takeoff Manager og Vico Control. (VICO 2009c) 

Vico Office LBS Manager 

 Kan virtuelt dele inn 3D modeller, i soner eller i en stedsbasert nedbrytningsstruktur, 

som kan knyttes til prosjektets fremdriftsplan 

 Kan dele opp 3D modellen uavhengig av de prosjekterendes inndeling 

 Fordeler mengder etter brukerens behov ved å linke hendelser med objekter 

 Mulig å lage alternative produksjonsrekkefølger 

Vico Office Takeoff Manager 

 Kan håndtere og analysere mengdeuttak 

 Bruker kan definere egne mengder 
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 Kan visualisere mengder fordelt på steder 

Vico Office Control 

 Er et stedsbasert planleggingsverktøy 

 Innlemmer steder, mengder og produksjonshastighetsrater 

 Presenterer fremdriftsplanen i et ”Flowline” (Line-of-Balance) basert på avledete 

produksjonstider for hver oppgave 

(VICO 2009c) 

5.1.4.3 TOCOMAN ILINK OG EXPRESS  

Tocoman lager løsninger for å kunne bruke BIM til flere områder hvor det er mengdeuttaket 

som er grunnlaget for videre arbeid. Tocoman bruker iLink for å analysere modeller og utføre 

mengdeuttak. Videre distribuering av mengdene gjøres med Tocoman Express. Express deler 

mengder over internett ved å integrere Tocoman iLink med planleggingsverktøy som for 

eksempel MAP, MS Excel, MS Project og Vico. iLink kan knyttes mot modeller fra Autodesk 

Revit, Graphisoft ArchiCAD og Tekla Structures. 

(Tocoman 2010) 
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5.2 MENGDEUTTAK MED BIM, AF BYGG OSLO SINE ERFARINGER 

AF Bygg Oslo har testet ut BIM i kalkulasjonsavdelingen. Testingen av BIM har vært 

mengdeuttak til kalkulering av anbud. Ved prosjektet har de mengdet både på tradisjonell 

manuell metode og med BIM, for å kunne se forskjellene i både tid og kvalitet. AF Bygg Oslo 

måtte selv bekoste produksjonen av 3D modell, da arkitekten ikke benyttet BIM. AF Bygg 

Oslo hadde ikke kapasitet til modellproduksjon og leide inn ekstern BIM konsulent. Egen 

produksjon av modellen medfører at eventuelle endringer ikke kommer med og at modellen 

ikke har noen merverdi. Kalkulasjonsavdelingen har kalkulert flere bygningskapitler i 

prosjektet og deriblant kapittelet om tømmer, som vil være relevant for anleggsleder. 

Tømmerkapittelet er det viktigste og første kapitelet som mengdes av anleggsleder ved 

normale prosjekt. (Müller 2010; Scheele 2010) 

 

Figur 33: Utsnitt av testprosjektet med riktige farger på objektene ifht. modellmanual (AF Gruppen) 

5.2.1 HVORDAN MENGDEUTTAKET BLE UTFØRT 

AF Bygg Oslo bruker MAP, et økonomistyringsverktøy, for beskrivelser og kontroll av 

kostnader ved prosjekter. Ved et tradisjonelt prosjekt bruker kalkulasjonsavdelingen MAP for 

å skrive inn beskrivelser i henhold til de kravspesifikasjoner de har fått fra tiltakshaver. 

Videre kalkulerer de mengdene manuelt og legger mengdene inn i MAP. Mengdene bruker de 

sammen med erfaringstall og får et ferdig anbud. I prosjektet med BIM har de brukt 

ArchiCAD til å lage modell. ArchiCAD modellen kan ikke kobles direkte til 

økonomisystemet MAP. Koblingen krever et eksternt program og AF Bygg Oslo bruker 
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programmet iLink. iLink brukes som en oversetter for å hente ut mengder fra modell til MAP. 

I praksis vil det si at iLink linker objektnavn, YV1, i modellen med NS 3420 beskrivelsen, 

YV1 Klimavegg 250 mm treverk (200+50mm) for tegl fasade, i MAP. 

(Scheele et al. 2010) 

5.2.2 MODELLMANUAL 

AF Bygg Oslo utviklet en modellmanual, illustrert i tabell 5, i samarbeid med innleid BIM 

konsulent til dette prosjektet. Manualen inneholder de veggene AF Bygg Oslo produserer, og 

forklarer hvilke objekter modellen skal bygges av for å samsvare med virkeligheten. (Olssen 

2010) 

 

 

Tabell 5: Utsnitt fra modellmanual, rød utheving vises i neste tabell (AF Gruppen) 

Til høyre i tabell 5 vises farger for å illustrere de forskjellige innerveggene i 3D modellen. 

Oppbyggingen av manualen er basert på den informasjonen kalkulasjonsavdelingen ønsker fra 

modellen for å kunne mengde til kalkulasjon. Et utsnitt vises i tabell 6 og til venstre vises 

beskrivelse, IV 1 Gipsvegg uten krav (95/95 (600) 1-1 M50), som brukes i MAP, mens i 

modellen brukes ID/navn, IV1. (Olssen 2010) 

AF Beskrivelse Tykkelse 
(mm) 

Applikasjon Lag NS 8351 ID/Name 

Innervegg           

IV 1 Gipsvegg uten krav 
(95/95 (600) 1-1 M50) 100 

  2425 Ikke-bærende innervegger, 
stål  

IV1 

IV 2 Vegg mot toalett 
(95/95 (600) 1-2 M50) 100 

  2425 Ikke-bærende innervegger, 
stål  

IV2 

Tabell 6: Utsnitt fra tabell 6, modellmanual (AF Gruppen) 
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5.2.3 KONTROLL PÅ MENGDENE FRA MODELL TIL MAP 

Når kalkulatøren linker modellen med beskrivelser i iLink ser kalkulatørene umiddelbart hva 

som er linket og om noe mangler. Figur 34 viser hvor mange objekter det er i modellen og at 

ingen av objektene er linket på dette øyeblikket. Kontrollen med antall linker og antall 

objekter gjør at kalkulatøren til en hver tid vet hvor langt i linkeprosessen man er kommet og 

kan ta opp igjen arbeidet etter et uforutsett avbrudd. Grunnet denne forbedrede kontrollen vil 

usikkerheten ved mengdeuttaket gå ned, i forhold til tradisjonell manuell mengding. (Olssen 

2010) 

 

Figur 34: Utsnitt fra Tocoman iLink (Bengtsson & Jauernig 2008) 

5.2.4 BIM – MANUAL  

AF Bygg Oslo utvikler en BIM – manual, som de vil distribuere til sine samarbeidspartnere 

ved BIM prosjekter. I BIM – manualen, vist i tabell 7, er det listet opp modellfaser og 

detaljeringsklasser: 

Modellfaser Detaljeringsklasser 

0 – Pre-design A – Generisk 

1 – Konseptfase B – Objektspesifikk 

2 – Skissefase C – Typespesifikk 

3 – Forprosjektfase D – Produktspesifikk 

4 – Dokumentfase E – Som bygd 

5 – Detaljfase  

6 - FDVU  

Tabell 7: Modellfaser og detaljering (AF Bygg Oslo 2010) 
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Mengdeuttaket i prosjektet hvor AF Bygg Oslo, sammen med BIM konsulent, laget sin egen 

modell plasseres i fase 2 – Skissefase med detaljering B – Objektspesifikk.. (Olssen 2010). 

BIM – manualen vil bli retningslinjene for AF Bygg Oslo sine prosjekter, der aktørene også 

benytter seg av BIM, eller der AF Bygg Oslo er tiltakshaver og kan kreve BIM av aktørene. 

5.2.5 UTFORDRINGER VED PROSJEKTET 

Noen av utfordringene AF Bygg Oslo erfarte var detaljeringen på modellen. Innenfor 

tømmerkapittelet ble 14 av 19 beskrivelser, 73 %, mengdet med modellen. De resterende 5 

beskrivelsene måtte mengdes manuelt, disse 5 er merket med rød tekst i tabell 8.  

Kapitel nr: Tømmerarbeid 

12.225.001 YV1 Klimavegg 

12.225.002 Utvendig liggende kledning. Profiltype: skråskåret kledning 28x73 

12.225.003 Underkledning av plater på vertikale flater utvendig 

12.225.004 Utvendig liggende kledning. Profiltype: skråskåret kledning 36x48 

12.225.005 Kledning av plane plater på vertikale flater utvendig 

12.225.006 Utvendig liggende kledning. Skjermvegger mellom balkong/terrasser 2x2.1m 

12.225.007 Utvendig liggende kledning, Skjermvegger mellom balkong/terrasser 3x2.1m 

12.225.010 YV1 Klimavegg 200mm treverk for tegl fasade 

12.225.040 YV4 Klimavegg 200mm treverk utlektet for plater/panel 

12.225.080 YV8 Klimavegg påforingsvegg 200mm utlektet for plater/panel 

12.225.210 YV21 Dekkeforkant 

12.225.310 YV31 Gesims 150mm 

12.230.001 QJ4.1 Tremmegulv 

12.240.010 IV1 Gipsvegg uten krav 

12.240.020 IV2 Vegg mot baderomskabin 

12.240.040 IV4 Leilighetsskille 

12.240.050 IV5 Sjaktvegg 

12.240.060 IV6 Påforingsvegg 50mm 

12.255.020 Gipshimling uten isolasjon 

Tabell 8: Beskrivelsene skrevet med rødt ble ikke mengdet fra modell i tømmerkapitelet ved prosjekt 1 (AF Bygg Oslo 

2010) 

For modellen totalt sett var 30 – 40 % av mengdene i beskrivelsene hentet ut fra modellen. 

Flere av beskrivelsene var vanskelige å modellere, og i dette prosjektet godtok man en modell 

som ikke var fullt ut detaljert. (Olssen 2010)  
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6. RESULTATER 

Resultatene i oppgaven blir presentert i dette kapittelet. Hovedresultatene er funnene ved AF 

Bygg Oslo i forhold til IDDS og forslaget til IDM for fremdriftsplanlegging. I tillegg blir 

resultat av metodevalg av fremdriftsplanlegging samt forbedringer til modellmanual og BIM – 

manual hos AF Bygg Oslo presentert. 

6.1 FUNN VED AF BYGG OSLO MED UTGANGSPUNKT I IDDS 

BIM prosjektet, presentert i kapittel 5.2, har vist seg og gi en god innsparing i tidsforbruk. 

Prosjektet har satt lys på noen utfordringer og muligheter for kalkulasjonsavdelingen hos AF 

Bygg Oslo. IDDS brukes her som et rammeverk for å presentere resultatene av erfaringene og 

forbedringspotensialer. IDDS sine fokusområder presenteres med erfaringene og muligheter 

på kort-, mellomlang- og lang sikt. Funnene er fra kalkulasjonsavdelingen med BIM 

prosjektet og fra produksjonsavdelingen med kvalitative intervjuer.  

6.1.1 PROSESS 

Erfaringer: 

 AF Bygg Oslo har startet med eksperimentering av innarbeidede prosesser, 

kalkulasjonsavdelingen tester ut mengdeuttak til kalkulasjon. Dette går inn under 

kortsiktige tiltak i IDDS, for å bedre prosessen.  

 Kalkulasjonsavdelingen veksler fokuset mellom hvordan mengdeuttaket kan endres 

med BIM, og evaluering av kvaliteten på mengdeuttaket som gir kortsiktig gevinst. 

 Når AF Bygg Oslo både mengder tradisjonelt og automatisk og analyserer 

prosessaktiviteten er dette en prosess som gir forbedringer av kalkulasjonsprosessen 

på mellomlang sikt.  

 Produksjonsavdelingen har ingen prosesser som innebefatter en 3Dmodell og 

eksperimenterer ikke med innarbeidede prosesser. 

Muligheter: 

 Å vise erfaringene med mengdeuttaket ut i organisasjonen og effekten BIM har for 

mengdeuttaket hos kalkulasjonsavdelingen, vil være et tiltak for mellomlangsikt. 

 På kort sikt kan planleggerne finne de beste metodene for fremdriftsplanlegging med 

bruk av BIM og 4D i prosessen. 

 Planleggere kan på kort sikt eksperimentere med mengdeuttak i 

fremdriftsplanleggingen.  
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6.1.2 TEKNOLOGI 

Erfaringer 

 Kalkulasjonsavdelingen tok i bruk ulike programmer og utviklet på kort sikt et 

verktøysett for eksperimentering.  

 På mellomlangsiktige tiltak har kalkulasjonsavdelingen identifisert hensiktsmessige 

standarder gjennom modellmanualen. 

 Produksjonsavdelingen benytter seg av tradisjonelle manuelle metoder, og har ingen 

tiltak på kort- mellomlang- eller langsikt. 

Muligheter 

 Kalkulasjonsavdelingen kan på mellomlangsikt ta i bruk løsninger som tillater å gjøre 

alternative løsninger av mengdeuttak med lik spesifikasjon. 

 Fremdriftsplanleggerne vil på kort sikt kunne ta i bruk modellmanualen laget av 

kalkulasjonsavdelingen og legge til produksjonsinformasjon ved eksperimentering og 

simulering. 

6.1.3 MENNESKER 

Erfaringer 

 Ved BIM prosjektet leide AF Bygg Oslo inn en BIM konsulent for å lage modell, på 

kort sikt har konsulenten bidratt med opplæring av kalkulatørene. 

 Kalkulatører har på kortsiktige tiltak eksperimentert med enkelt programmer og 

systemer. 

 AF Bygg Oslo har på mellomlang sikt latt kalkulatører ta i bruk verktøy og 

oppmuntrer til ny kunnskap hos sine ansatte. 

 Produksjonsavdelingen har liten kunnskap om mulig bruk av BIM på sitt felt. 

Muligheter 

 På langsikt kan kalkulasjonsavdelingen bidra med å kommuisere sin BIM kunnskap ut 

til egne og andre avdelinger i bedriften 

 AF Bygg Oslo kan på kort sikt informere og oppfordre produskjonsavdelingen til å 

eksperimentere med mengdeuttak og 4D simuleringer. 
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6.2 MULIGHETER FOR AF BYGG OSLO MED BIM OG FREMDRIFTSPLANLEGGING 

6.2.1 STEDSBASERT PLANLEGGING EN NY METODE  

Ved å gå over fra aktivitetsbasert planlegging til stedsbasert planlegging, kan man spare både 

tid og kostnader ved produksjon. For å utnytte potensialet ved stedsbasert planlegging må hele 

produksjonsplanleggingen foretas før produksjonen starter, endringer underveis i 

fremdriftsplanleggingen må synliggjøres for tiltakshaver som både tidsdrivende og 

kostnadsdrivende. 

For å lykkes med stedsbasert planlegging må en nedbrytningsstruktur lages så tidlig som 

mulig. Ved starten av prosjektet bør produksjonsplanleggerne inn i prosessen og lage en 

overordnet nedbrytningsstruktur. En overordnet struktur kan være oppdeling i antall bygg 

med antall fløyer og antall etasjer, mens nedbrytningsstrukturen bør gå helt ned på hvert 

enkelt rom ved detaljplanlegging.  

Ved overgang til stedsbasert planlegging av produksjonen vil endringer i design av bygget, 

samtidig som detaljplanleggingsprosessen er i gang, forringe fremdriftsplanen i større grad 

enn ved aktivitetsbasert metode. En del av arbeidet med stedsbasert fremdriftsplan er å 

optimalisere produksjonshastigheten ved å justere antall arbeidere og arbeidslag, samt å legge 

inn buffere som tar høyde for forsinkelser. En endring av design vil forandre forutsetningene 

for fremdriftsplanen, og fremdriftsplanen vil være vankelig å optimalisere på samme måte da 

stedsbasert fremdriftsplanlegging har et helhetlig perspektiv på resursflyten gjennom hele 

byggeprosessen.  

Aksept for endringer underveis i planleggingsprosessen 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Figur 35: Illustrerer forskjellig aksept for endringer underveis i planleggingsprosessen med stedsbaserte og 

aktivitetsbaserte metoder 
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6.2.2 OBJEKTBIBLIOTEK HOS AF BYGG OSLO 

Modellmanualen som AF Bygg Oslo har utviklet inneholder objektinformasjon tilpasset 

kalkulasjon. For å kunne ta i bruk modellene til fremdriftsplanlegging må modellen berikes 

med produksjonsinformasjon. Modellmanualen bør utvides og ta inn kolonner for følgende 

produksjonsinformasjon, også vist i utvekslingskrav i IDM tabell 11:  

 Aktører 

o Hvem som skal produsere objektet, dette bør vises med arbeidslag og fag, for 

eksempel skal ”tømmerfag” med ”arbeidslag 2” produsere ”IV1” 

 Steder 

o Legges inn med informasjon i forhold til nedbrytningsstruktur, bør komme ned 

på hvert enkelt rom, med hvert sitt rom nummer, for eksempel bygg 2, etasje 3 

og rom 07. 

 Status 

o Informasjon om progresjonen til objektet bør vises med fargekoder, for 

eksempel; hvit: ikke startet, grønn: ferdig, gul: påbegynt, rød: forsinket. 

Et forslag til forbedring av manualen er vist i figur 36 og 37 med tre nye kolonner til høyre. 

 

Figur 36: Utsnitt fra modellmanual med modifiseringer for produksjonsinformasjon (AF Gruppen) 

 

Figur 37: Utsnitt fra modellmanual med modifiseringer for produksjonsinformasjon (AF Gruppen) 
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6.2.3 BIM – MANUAL 

AF Bygg Oslo utvikler en BIM – Manual, denne inneholder modellfaser og 

detaljeringsklasser. Modellfasene mangler etter min mening en produksjonsfase og denne bør 

komme inn i den eksisterende listen som nr 5 se tabell under. 

 

Modellfaser 

0 – Pre-design 

1 – Konseptfase 

2 – Skissefase 

3 – Forprosjektfase 

4 – Dokumentfase 

5 – Detaljfase 

6 – FDVU 
 

 

Tabell 9: Modellfaser, BIM – manual, original og med modifisering (AF Gruppen) 

Modellfaser – Ny tabell 

0 – Pre-design 

1 – Konseptfase 

2 – Skissefase 

3 – Forprosjektfase 

4 – Dokumentfase 

5 – Produksjonsfase 

6 – FDVU 
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6.3 FORSLAG TIL IDM FOR MENGDEUTTAK TIL FREMDRIFTSPLANLEGGING AV 

PRODUKSJON 

Tabell 10 er en beskrivelse av hva en IDM bør inneholde og viser oppbyggingen av IDM for 

mengdeuttak til fremdriftsplanlegging av produksjon.  

Tabell 10:Tabellen er laget på grunnlag av tabell 4.1 i ”Informasjonsflyt i byggeprosessen”. (Baggetorp 2007) 

 

Mengdeuttak til fremdriftsplanlegging av produksjon 

 

Oppbygning av IDM / beskrivelse Fremdriftsplanlegging av produksjon 

Prosess Kart 

Kart over prosessene for å planlegge 

fremdriften av produksjonsfasen. 

Prosesskartene er vist i figurene 38, 

39, 40 og 41. 

Prosesskartene er delt inn i 3 nivåer: 

Nivå 1: Byggeprosessen til AF Bygg Oslo 

Nivå 2: Produksjonsplanlegging AF Bygg Oslo 

Nivå 3: Mengdeuttak og fremdriftsplanlegging, 

anleggsleder AF Bygg Oslo 

 

Hovedprosess for nivå 3: Planlegging av fremdriften av 

et byggeprosjekt med mengder fra BIM 

Delprosess 1:Undersøke om mengder (kapitel 12 – 

tømmer) er tilgjengelig i BIM å innhente de. 

Delprosess 2:Importere nedbrytningsstruktur for 

byggeprosjektet. Koble mengder med erfaringstall for 

produksjonshastigheter. 

Delprosess 3:Tidsbestemme hendelser og berike modellen 

med start og slutt tid. 

Delprosess 4:Generere fremdriftsplan og eksportere 4D 

simulering til underentreprenører. 

Utvekslingskrav 

En ikke-teknisk beskrivelse av 

informasjonen som må være tilstede i 

BIM og tilgjengelig for bruk i analyse. 

Beskrivelse av den informasjonen som må være 

tilgjengelig for å kunne gjennomføre 

fremdriftsplanlegging. Tabell 11 viser 

utvekslingskravene for fremdriftsplanleggingen. 

Funksjonsdel 

En detaljert teknisk beskrivelse av 

informasjon som må sendes fra BIM  

Høyere detaljeringsgrad med hvilke IFC objekter som må 

være tilgjengelig fra BIM. Tabell 11 viser funksjonsdelen 

som skrives på programmeringsspråk, slik at det kan leses 

av en datamaskin. 
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Figur 38: Nivå 1 i IDM prosesskart, byggeprosessen AF Bygg Oslo 

 

 

Figur 39: Nivå 1 i IDM prosesskart, byggeprosessen AF Bygg Oslo 

 

  

Programering Prosjektering Kontrahering Produksjon FDVU

Nivå 1, byggeprosessen til AF Bygg Oslo 

Bygg Oslo 
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Nivå 2, produksjonsplanlegging AF Bygg Oslo  

 

Figur 40: Nivå 2 i IDM prosesskart, produksjonsplanleggere AF Bygg Oslo 
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Nivå 3: Mengdeuttak og fremdriftsplanlegging, anleggsleder AF Bygg Oslo 

 

Figur 41: Nivå 3 i IDM prosesskart, anleggsleder AF Bygg Oslo 



UMB   Resultater 

 

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi 

 Masteroppgave – Terje Haug Skogheim 70 

 

*) Gjelder filformater fra en rekke programvareselskaper som Autodesk, Graphisoft, 

Vektorworks osv.  

Tabell 11: Tabellen viser utvekslingskrav og funksjonsdel ved mengdeuttak til fremdriftsplanlegging av produksjon. 

Tabellen er laget i samarbeid med Eilif Hjelseth 

Mengdeuttak til fremdriftsplanlegging av produksjon 

 

UTVEKSLINGSKRAV 

(exchange requirement, ER)  

FUNKSJONSDEL 

(functional part, FP) 

Byggfaglig 

informasjon 

Prosess 

relatert 

informasjon 

Data format (skjema) 

Åpen standard Proprietare 

IFC 2x3 / 2x4 XML  DWG, RVT+ 

Mengder – m2    

Vegger (generelt) Aktør 

Sted 

Status 

Ikke definert xmlWallGeneral  Ukjent 

Vegg, lik geometri Aktør 

Sted 

Status 

ifcWallStandardCase xmlWallStandardCase - 

Vegg, varierende 

geometri 

Aktør 

Sted 

Status 

ifcWall xmlWall - 

Gardinvegg Aktør 

Sted 

Status 

ifcCurtainWall xmlCurtainWall - 

Mengder – Stykk     

Dører Aktør 

Sted 

Status 

ifcDoor xmlDoor - 

Vinduer 

 

Aktør 

Sted 

Status 

ifcWindow xmlWindow - 
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7. DISKUSJON  

Oppgavens problemstilling har vært: 

 Sette implementeringen av BIM hos entreprenør inn i en større sammenheng ved bruk 

av et rammeverk kalt IDDS (Integrated Design and Delivery Solutions) som ser på 

Prosess, Teknologi og Mennesker. 

 Se på muligheter og utfordringer ved fremdriftsplanlegging og implementering av 

BIM. 

 Utvikle en IDM (Information Delivery Manual) for mengdeuttak til 

fremdriftsplanlegging av produksjon. 

7.1 IDDS SOM ET IMPLEMENTERINGSRAMMEVERK 

IDDS er et rammeverk for å kunne holde kursen riktig i tilnærmingen til en hverdag med 

BIM. I USA har bruken av BIM økt med 75 prosent de siste to årene og 50 prosent av 

byggenæringen i USA bruker nå BIM. (Jones et al. 2009). Med utgangspunkt i AF Bygg Oslo 

har oppgaven noen funn i forhold til IDDS sin helhetlige tankegang. Funnene i denne 

oppgaven innefor fokusområdene, prosess, teknikk og mennesker, er relevante for 

entreprenører i Norge som ønsker implementering av BIM. 

7.1.1 PROSESS 

De prosessene som finnes i dag med bruk av BIM, er utviklet over kort tid og har fortsatt 

forbedringspotensialer. Forandringene i prosesser bør starte allerede ved kontraktsforhold 

mellom tiltakshaver, arkitekt og ut til de forskjellige rådgivere og entreprenører. Eierskap av 

modellen og ansvarsoverføring fra prosjekterende til utførende bør befestes i kontrakter. 

Innføringen av BIM vil ikke forbedre byggeprosessen optimalt hvis man ikke endrer forholdet 

mellom prosjekteringsfasen og produksjonsfasen. Prosjekteringen bør prosjekteres tilnærmet 

ferdig, før produksjon blir satt i gang. Ved å øke innsatsen i prosjektering kan man høste 

fordeler ved produksjon. Byggeindustrien trenger å synliggjøre behovet for å øke kostnadene 

ved prosjektering for å minske kostnadene ved produksjon og få aksept for denne 

forandringen. 

7.1.2 TEKNOLOGI 

Innføring av ny teknologi er ofte problematisk. Hos AF Bygg Oslo hadde de begrensninger 

med grensesnittene til de programmene de benytter. Blant annet hadde økonomisystemet 

MAP bare mulighet til å kommunisere med 3D modeller igjennom et eksternt program, iLink. 
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I følge Willem Kymmel i boken, ”Building Information Modeling” er forventninger om en 

oppgradering av de systemene man har, muligens en av de dyreste feilene ved implementering 

av BIM-teknologi. Man kan ikke vektlegge viktigheten av en grunnleggende forståelse av 

konseptene og mulighetene med BIM prosesser nok, for å velge de riktige løsningene blant de 

tilgjengelige produktene på markedet (Kymmell 2008). Det vil si at for AF Bygg Oslo er det 

ikke sikkert at en fortsettelse med MAP er den beste løsningen. AF Bygg Oslo bør se på hele 

systemer som fungerer sammen med IFC formatet og ikke bare på gode frittstående 

programmer. 

7.1.3 MENNESKER 

Uten mennesker som forstår teknologien eller prosessene kan ikke implementering av BIM 

skje, men det er ikke sånn at enkelt personer trenger å ha full forståelse for alt. Ved hjelp av 

IDDS som et rammeverk kan enkeltpersoner berike og ta ut kunnskap av IDDS. IDDS blir en 

knaggrekke man kan henge opp kunnskapen sin på og dele med andre. Utdanningen og 

kursing av mennesker krever motivasjon, både fra ledelsen og den enkelte. Rune Scheele hos 

AF Bygg Oslo sier ”BIM opplæringen er en stor kostnad, kanskje den største ved 

implementeringen av BIM?” (Scheele 2010).  Utdanning innen BIM krever at man stikker 

hodet opp fra den vante hverdag og forsaker det man normalt gjør for å lære en ny metode og 

ny prosess for sitt bruk. I en opplæringsperiode vil produktiviteten til mennesker gå ned for så 

å gå opp igjen og forhåpentligvis passere det nivået man var på. 
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7.2 FREMDRIFTSPLANLEGGINGEN AV PRODUKSJON MED BIM 

Diskusjonen om fremdriftsplanlegging med BIM er delt opp i følgende deler: 

 BIM i byggeprosessen 

 Fremdriftsplanlegging 

 BIM i fremdriftsplanlegging 

7.2.1 BIM I BYGGEPROSESSEN 

Informasjonsflyten i byggeprosessen preges av et fossefallprinsipp. Byggeindustrien har få 

tradisjoner og erfaringer med å samarbeide der aktørene gir fra seg halvferdige produkter for 

videre bearbeiding. Aktører er vant med å levere ferdige produkter og en samarbeidsform der 

man viser fram sine uferdige produkter tror jeg vil sette mennesker i en sårbar posisjon. Men 

folk må tørre å prøve samt spille på lag ved utvikling av tanker, slik at byggeindustrien får en 

mer iterativ samhandling på alle nivåer i byggeprosessen. Iterative prosesser krever at 

byggenæringen tenker litt mer over hva mottageren trenger, og må slippe til mottakeren på et 

tidligere tidspunkt 

 

”Entreprenørene har en altfor liten inntjening i forhold til omsetningen.” sa Steen Sunesen i 

Teknisk Ukeblad 11.mars 2010. Implementering av BIM burde på sikt kunne gi bedre 

inntjening for entreprenørene ved at man kan analysere alternative løsninger med lik 

spesifikasjon. Uten BIM må man bestemme seg på forhånd og ta den kostnaden det valgte 

alternativet har. 

 

Ved implementering av BIM i byggeprosessen må man være tålmodig, da det er mange nye 

prosesser, teknologier og metoder som innføres. Det er nødvendig å ha en forståelse av at man 

ikke kan få til alt med en gang og heller ikke på første forsøk. Det å slippe til unge personer 

med stort pågangsmot og høye data kunnskaper er viktig og utviklingen må ikke bremses av 

eldre kunnskapsrike personer fordi de ikke henger med på utviklingen av teknologi. 

7.2.2 FREMDRIFTSPLANLEGGING 

Fremdriftsplanleggingen hos AF Bygg Oslo er basert på aktiviteter og kvalitativ synsing fra 

drevne anleggsleder og prosjektledere. Det er opparbeidet systemer for hvordan planer skal 

settes opp og hva som er viktig å huske på i forhold til innleveringsfrister av offentlige 

søknader etc. Det oppleves at planleggingen er avhengig på hvor erfarne 
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produksjonsplanleggerne er, tidsdrivende faktorer som beliggenhet av byggetomt, 

plassforhold på byggetomt, trangt bygg og mange hjørner / små vegger er ikke egne poster i 

planene, men bakt inn i de andre. AF Bygg Oslo har en stor erfaringsbank hvor erfaringer fra 

tidligere prosjekter er lagret, her er det lagt inn stikkord om prosjektet som forteller hva man 

kan forvente ved lignende prosjekter. En slik erfaringsbank gir nok mest læring til den som 

legger inn sitt ferdige prosjekt enn for den som starter ett nytt prosjekt. Erfaringsoverføringen 

er ikke så stor som ønsket. For å øke erfaringsoverføring kan man ved oppstarten av nye 

prosjekter ta med drevne anleggsledere og prosjektledere og la disse fortelle om sine 

erfaringer. 

 

Byggebransjen bør bli mer klar over følgene ved å endre på design etter at produksjonen har 

startet. Hvis man for eksempel bruker fire uker på å finpusse en fremdriftsplan, for så å gjøre 

om på forutsetningene for planen, må man regne med at planen ikke kan følges og arbeidet 

med planen blir mindre verdt. Så lenge det er en aksept i næringen for endringer helt inntil 

byggestart og ut i produksjonen, vil mye av planene måtte forandres og ofte med lite 

gjennomtenkte og i verste fall glemte hendelser. 

 

Metoden stedsbasert planlegging har en annen tilnærming til produksjonen enn 

aktivitetsbasert planlegging og i følge forsøk fra Finland har metoden vist seg å øke 

produktiviteten med 10-40 %. (Seppänen 2009c) Uavhengig av BIM, finnes systemer hvor 

man kan benytte seg av stedsbasert planleggings metode. For AF Bygg Oslo vil man kunne gå 

over til bruk av stedsbasert metode, ved å lage en nedbrytningsstrukturer og fortsette med 

tradisjonelle mengdeuttak. 

7.2.3 BIM I FREMDRIFTSPLANLEGGINGEN 

AF Bygg Oslo har testet BIM til bruk ved mengdeuttak til kalkulasjon. Mengdeuttaket var på 

første forsøk mer eller mindre en suksess med bedre kvalitet og mindre tidsforbruk enn 

tradisjonell metode. Kalkulasjonsavdelingen fikk veldig bra resultater på tømmerkapitelet, 

hele 73 % av beskrivelsene ble mengdet fra modell. Mengdeuttak med BIM til 

fremdriftsplanlegging burde også være mulig og gjennomføre, og da spesielt for 

tømmerkapitelet som er det første og største kapitelet anleggsleder mengder.  

En forskjell ved mengdeuttakene til kalkulasjon og til fremdriftsplanlegging er 

detaljeringsgradene som kreves til modellen og informasjonsinnhold. For at modellen skal 

kunne brukes aktivt til fremdriftsplanlegging og oppfølging må objektene inneholde 
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produksjonsinformasjon, som vist i IDM tabell 11. Derimot hvis man i en tidlig testfase skal 

prøve å bruke mengdeuttak til fremdriftsplanlegging, kan man ta ut mengdene på samme måte 

som for kalkulasjon, presentert i kapitel 5.2, og planlegge med mengdene i MS Project som 

tidligere. Besparelsen vil da være lavere tidsforbruk ved mengdeuttaket og antatt bedre 

kvalitet, da kalkulasjonsavdelingen fikk det. Ved et slikt mengdeuttak der anleggsleder får ut 

mengder og knytter de opp mot MS Project vil informasjonen om mengdene være 

uintelligent. Ved eventuelle tegningsrevisjoner må man da gjenta prosessen og ikke bare 

oppdatere systemet. 

 

For at anleggsleder skal kunne ta i bruk BIM og samtidig gå over til stedsbasert metode for 

fremdriftsplanlegging må anleggsleder ta i bruk 3D verktøy, eller verktøy som for eksempel 

Vico Office som kan importere 3D modeller og etterpå gjøre forandringer inne i modellen. 

Anskaffelser av 3D programmer harmonerer ikke med AF Bygg Oslo sine ønsker, da de ikke 

ønsker å ha lisenser på 3D programmer til kalkulasjonsavdelingen, men ønsker å benytte seg 

av gratis, lett tilgjengelig programvare som for eksempel Solibri viewer. 

 

BIM og 4D kan hjelpe til med og synliggjøre feil og byggemangler tidligere i produksjonen. 

Byggefeil vil alltid dukke opp, men med en annerledes kontroll og oppfølging enn dagens 

system vil man kunne forutsi om feilene blir rettet opp uten og forskyve produksjonen andre 

steder. Ved aktiv bruk av Line-of-Balance, flytskjema, vil man se om underentreprenører, ved 

rettelse av byggefeil, tar resurser fra andre steder i prosjektet eller henter inn nye resurser 

utenfra. Produksjonen og fremdriftsplanen vil bli mer gjennomsiktlig og en slett jobb gjort av 

anleggsleder ved planleggingen, vil også kunne oppdages lettere. 

 

Ved en komplett, nøye og gjennomsiktig fremdriftsplanlegging kan det være enklere og få 

drevne planleggere til å lære opp og gi fra seg nyttig kunnskap til nyansatte. Ved uforutsett 

sykdom eller bortfall av anleggsledere / prosjektledere kan en stedsbasert plan lettere sette en 

ukjent stedfortreder inn i anleggsleder/prosjektleders stilling. Stedfortreder burde kunne 

overta oppgavene ved bare å følge plan, uten å måtte ha mye kunnskap om prosjektet i hodet, 

som gode erfarne anleggsledere / prosjektledere har og kan begrense seg til.  
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8. KONKLUSJON 

IDDS er til hjelp, både for de som er ukjente med BIM og for de som har noen erfaringer. 

IDDS har en oppbygning som er logisk forståelig og har tiltak til mange av problemene 

innføring av BIM i en organisasjon kan ha. IDDS er satt sammen av personer fra industrien, 

med god faglig innsikt og gjør IDDS gjenkjennelig og troverdig.  IDDS burde kunne settes 

som en standard til kontrakter for hele byggebransjen, da kontrakter i dag ikke åpner opp for 

modellsamarbeid og deling av en ikke ferdig modell, slik samarbeidet burde være i en ideell 

IDDS verden. 

Prosjektet med mengdeuttak hos AF Bygg Oslo viste seg og gi innsparinger i tid og bedring 

av kvalitet allerede ved første forsøk. Ved å bruke lik prosedyre for mengdeuttak til 

fremdriftsplanlegging vil antagelig de samme fordelene også komme der. Men ved å ta i bruk 

3D verktøy eller programmer som Vico Office, der man både kan planlegge fremdriften, 

generere 4D simuleringer og aktivt følge opp underentreprenører, vil antagelig på sikt gi de 

største fordelene. 

 

Byggeprosessen preges av fossefallprinsipp, med integrerte BIM systemer kan man få en mer 

iterativ prosess. Med komplekse bygg trengs det mer ekspertise og det å få utdannet 

mennesker med en allsidig bakgrunn og sans for god informasjonsbehandling på tvers av fag 

og personer er viktig. Mulighetene for å heve effektiviteten til byggebransjen er stor ved å ta i 

bruk BIM på flere nivåer. Ikke bare kan man ”bygge i bits og bytes” som statsbygg skriver i 

sin BIM – manual (Statsbygg 2009) med påfølgende kollisjonstesting, men man kan også 

bruke BIM til produksjonsplanlegging og generere 4D simuleringer. Bruk av BIM i flere 

steder av byggefasene vil utvikles og bli en naturlig del av prosessene sett på lang sikt. For 

alle aktører i byggebransjen er det bare å ta sats og bli med i utviklingen – den har bare så vidt 

startet. 

 

IDM utviklet i oppgaven er ikke fullstendig med tanke på utvekslingskravene og krever mer 

arbeid før den er god nok til å benyttes til programmering. IDM gir allikevel med sine kart en 

god oversikt over hvordan prosessene kan være for AF Bygg Oslo. 
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9. VIDERE ARBEID 

Det er muligheter for å videreutvikle oppgavens IDM for mengdeuttak til 

frendriftsplanlegging, da kan man se på utvekslingskravene og spesielt funksjonsdelen med 

teknisk beskrivelse.  

 

Det bør arbeides med en samordning av forkortelser. Når for eksempel EBA 

(Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg) sier: ”Vi kan kalle bruken av verktøyene for BIM 

(Building Information Management).  (BuildingSMART 2009), er dette med på å gjøre 

forvirringen komplett for de som synes emnet BIM inneholder alt for mange TBF’er (Tre 

Bokstav Forkortelser) 

 

Muligheter med mengdeuttak til bruk i 5D for entreprenører og IDM for FDVU er også 

aktuelle emner for videre arbeid. 
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13. VEDLEGG 

I vedlegget er grunnleggende teori om BIM og dens utvikling beskrevet. Formålet med 

vedlegget er å gi en utdypende oversikt over emnet BIM. I tilegg er spørsmål stilt i møter med 

både AF Gruppen og EDR lagt ved. 

Vedlegg: 

1. BIM 

2. Spørsmål om fremdriftsplanleggingen hos EDR 

3. Spørsmål om fremdriftsplanleggingen ute på byggeplass 

4. Fellespørsmål om organisasjonen hos AF Bygg Oslo 
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VEDLEGG 1: BIM 

BIM (BygningsInformasjonsModell(ering)) er et begrep som omfatter en kombinasjon av 

fremgangsmåter, prosesser og teknologier som til sammen utgjør en metodikk for å håndtere 

et byggeprosjekt igjennom hele dets livssyklus i et digitalt format. (Succar 2009) 

De tidlige fordelene med bruken av BIM er 3D visualisering. Folk får ofte en raskere og mer 

korrekt oppfatning av noe når det blir presentert i 3D og Kymmel skriver: ”People often say 

”I see” when something is understood.” (Kymmell 2008)  

Men BIM er mye mer en 3D. BIM tar 3D - visningene videre ved å kunne koble relevant 

informasjon til elementene i modellen, for eksempel tid, kostnader eller isolasjonsverdier. 

Hvilken informasjon man ønsker å koble på, avhenger av hva man ønsker å bruke modellen 

til. (Barreth 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 relevant data 

som trengs for å gjennomføre innkjøp, konstruksjon og produksjon. (Eastman 2008) 

BIM er stadig i utvikling og man har begynt å fokusere mer på prosessene rundt 

implementeringen av BIM som på selve bruken av programvare. ”BIM er ikke bare 

programvare. BIM er en prosess og programvare” (Hardin 2009) 

For effektivt å kunne bruke BIM i praksis, er det tre hovedelementer som må på plass, gjerne 

kalt BIM -trekanten. De tre begrepene er ”Lagringsformat - IFC”, ”Terminologi - IFD” og 

”Prosess - IDM”.  

 

Figur 42: BIM trekanten(Statsbygg 2009)  
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Alle de tre elementene er mulig å bygge på åpne, internasjonale standarder/spesifikasjoner. 

 Omforent lagringsformat – IFC 

 Enighet om terminologi – IFD 

 Koble BIM-en til relevante forretningsprosesser - IDM 

(Statsbygg 2009) 

BuildingSMART Norge, tidligere IAI Forum Norge, ble stiftet i 1997 og er en non-profit, 

medlemsstyrt organisasjon. BuildingSMART er i prinsippet 4 ting: 

1. Ide – effektiv informasjonsflyt 

2. Standarder – som muliggjør effektiv informasjonslogistikk 

3. Organisasjon – ansvarlig for å fremme og forvalte standardene og prosjektene 

4. Arenaer – hvor standardene kan brukes 

BuildingSMART har siden 2004 hatt prosjekt i Norge for å stimulere til økt bruk av 

buildingSMART standardene.  

2008 ble et gjennombruddsår for forankringen av buildingSMART som byggenæringens 

kommunikasjonsstandard for bruk av BIM i Norge. Regjeringens innovasjonsmelding  

ST. meld. nr. 7 – ”Et nyskapende og bærekraftig Norge” konkluderer med at 

BuildingSMART er den offentlige standard for et fremtidig bærekraftig Norge. 

(Handelsdepartement 2009) 
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Figur 43: Illustrasjon på konseptet ”buildingSMART” (Bjørkhaug 2007) 

Lagringsformat: IFC (Industri Foundation Classes) 

IFC er en åpen og nøytral standard, som ikke er kontrollert eller eid av en leverandør. 

Formatet er en ISO-standard og er stadig i utvikling av International Alliance for 

Interoperabillity (IAI) 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 i eller fra analyser. (Eastman 2008) 
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Terminologi: IFD (International Framework for Dictionaries) 

IFD er en internasjonal standard som gjør det mulig å fortelle på brukerens språk, hva det er 

som skal utveksles.  IFD er ikke et alternativ til IFC, men et supplement. IFD er en 

linkingsmekanisme der konsepter er linket til hverandre. En link er unik og finnes bare et sted. 

Denne linkingen vil få et unikt identifikasjonsnummer såkalt Global Unique Identifier 

(GUID). GUID blir laget av en algoritme som sørger for at det aldri vil bli laget to like GUID 

numre. 

 

 

Figur 44: IFD bibliotek (Bjørkhaug 2007) 

Ideen er at man i stedet for å utveksle ord for å beskrive objekter, kan man utveksle GUID. I 

tillegg til GUID nummeret vil ofte mottakeren ha et navn, på sitt eget språk, på objektet for å 

forstå hva det er.  For at utvekslingen med GUID og fremvisning av riktig navn skal fungere, 

trenger mottakeren programvare som allerede har navnet for GUID nummeret eller 

tilgjengelighet til et åpent IFD library på internett. (Bjørkhaug 2007) 

  

http://dev.ifd-library.org/images/1/11/Mapping2.png
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Forretningsprosess: IDM (Information Delivery Manual) 

IDM er en avgrenset del av IFC og ifølge Steen Sunnes i BuildingSMART er: ”IDM en måte 

å beskrive prosesser og krav entydig. Det fungerer som et standardisert språk for å 

kommunisere og lage entydige avtaler.”(Sunesen 2010) En IDM har tre hovedkomponenter. 

De er Prosess kart (PM, Process Map), Utvekslingskrav (ER, Exchange Requirement) og 

Funksjonsdel (FP, Functional Part) (Sunesen 2010) 

Prosesskart (PM) er en oversikt over forretningsprosesser, og hvor i prosjektet denne er. 

Figur 45 og 46 er et eksempel på utvikling av IDM dokumentasjon, fra et fasenivå og ned på 

detaljnivå med de samme fire hovedprosessene. Figur 13 og 14 viser utbygging fra enkle 

bokser til et mer komplekst kart, teksten på figur 13 og 14 er av mindre betydning. 

 
Figur 45: Eksempel på energi analyse på fase nivå (Kiviniemi 2008) 

 

 

Figur 46: Prosess kart for energi analyse basert på de fire fasenivåene i figur 8 (Kiviniemi 2008) 
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Utvekslingskrav (ER) er en del i IDM som ser på de konkrete kravene hver av 

forretningsprosessene må ha. Dette er en ikke teknisk beskrivelse av informasjonen, som 

foretningsprosessen skaper. Utvekslingskravene kan bli referert til i fra flere 

forretningsprosesser. Det vil si at man kan ha nytte av den samme informasjonen innenfor 

flere områder i en byggeprosess. 

Funksjonsdel (FP) er den tekniske beskrivelsen av utvekslingskravene. Det vil si at ER blir 

oversatt fra ord til dataspråk, slik at de forskjellige typer av program henter inn de IFC -delene 

av modellen som er relevant. 

 

 

Figur 47: Eksempel på IDM med PM, ER, og FP. (Sunesen 2010) 

Neste kapittel tar for seg måten å lage prosess kart ved hjelp av Business Process Modelling 

Notation (BPMN). 

 

  



UMB   Vedlegg 

 

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi 

 Masteroppgave – Terje Haug Skogheim  

Oppbyggingen av prosesskart med Business Process Modelling Notation 

BPMN er utviklet av Business Process Management Initiative (BPMI) og er en grafisk 

representasjon for spesifisering av forretningsprosesser i en arbeidsflyt (BPMN  2009). 

Basseng (swimming pool) og filer (swimlanes) 

I prosesskart brukes bassenger for å skille de forskjellige aktørene, slik at hver aktør har vært 

sitt basseng. Dersom en aktør har flere aktiviteter kan bassenget til denne aktøren deles opp i 

flere filer. 

 

Figur 48: Et svømmebasseng med to filer (Wix 2007)  

Hendelse 

Et prosesskart består av en eller flere forskjellig hendelser og 

representeres med en sirkel. De forskjellige sirklene representerer 

henholdsvis start-, mellomliggende- og slutthendelser. 

Aktivitet 

Aktiviteter representeres med en firkant og består av en oppgave 

som skal løses eller et sammendrag av underprosesser. Ved 

sammendrag av underprosesser merkes rektangelet med et 

plusstegn. 

Beslutningspunkt 

Innfalsport representeres med en diamantlignende firkant.  

Innfalsporten viser hvor i prosessen man tar beslutninger og viser 

hvilken vei som skal følges videre i prosessen på grunnlag av 

beslutningen. (White 2004) 

 

Figur 49: Hendelser 

(Bizagi 2009) 

 

 

Figur 50: Aktivitet 

(Bizagi 2009) 

 

Figur 51: 

Beslutningspunkt 

(Bizagi 2009) 
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Utviklingen av BIM i bruk 

BIM benyttes i forskjellige stadier og man kan dele inn i følgende fem faser; Tidlig- BIM, 

Modellering, Samarbeid, Integrering og Integrert prosjekt leveranse. Målet er at en samlet 

byggenæring kommer til siste fase, nemlig Integrert prosjekt leveranse. Byggenæringen er i 

dag i forskjellig stadier. Noen er i fase 1, modellerings, noen prøver å komme i fase 2, 

samarbeid, mens de fleste er i tidlig- BIM. 

 

 

Figur 52: BIM utviklingen er delt inn i tre faser - lineært vist (Succar 2009) 

 

Tidlig BIM (PRE-BIM) 

I denne fasen, før man implementerer BIM, bruker man 2D 

dokumentasjon for å beskrive en 3D virkelighet. Til og med 3D 

modeller brukt til visualisering er usammenhengende og avhengig 

av 2D dokumentasjon. Mengder, kostnadsoverslag og 

spesifikasjoner er generelt ikke koblet opp mot 3D modell eller 

linket til dokumentasjon. Samarbeid mellom interessentene blir 

ikke prioritert og arbeidsflyten i prosjektene er lineær og usynkron. 

Under pre-BIM forhold lider byggenæringa av lave investeringer i teknologi og mangel på 

interoperabillitet. 

 

Fase 1 – MODELLERING (MODELLING) 

Dette er første fasen hvor man implementerer BIM. I denne fasen 

brukes objektbaserte 3D verktøy som for eksempel Autodesk 

Revit, ArchiCAD og Tekla. Brukerne av 3D verktøyene lager 

enkeltstående modeller for fagene design, konstruksjon eller 

produksjon. Det er lite samarbeid mellom fagene. Modellene i de 

forskjellige fagene brukes primært til å automatisere produksjon 

og koordinering av 2D dokumentasjon og 3D visualisering. 
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Fase 2 – SAMMARBEID (COLLABORATION) 

Fase 2 er modell basert og det samarbeides aktivt 

mellom de ulike fagene. Fagene utveksler modeller 

eller del-modeller som beriker deres egen 

modellinformasjon eller gir fra seg nyttig informasjon 

til andre. Modellene må da kunne lese hverandre og 

enten være laget i samme filformat eller basert på et 

åpent allment format som IFC. Modellene 

kommuniserer usynkront i forhold til hverandre fordi de ulike fagene befinner seg i ulike 

BIM-faser. 

 

Fase 3 – INTEGRERING (INTEGRATION) 

Nettverksbasert samarbeid, hvor alle involverte har 

tilgang til modellen hele tiden ved bruk av 

modellservere, er fase 3. Modellen produseres, 

utveksles og oppdateres på tvers av fag og prosjektfaser. 

På denne måten har alle alltid den nyeste informasjonen 

tilgjengelig, samarbeidet er iterativt og man slipper 

koordineringsarbeid mellom fagene. Synkron utveksling av modeller og dokumenter fører til 

at prosjektfaser overlapper hverandre og prosjekter formes til faseløse prosesser. 

 

Integrert Prosjekt Leveranse – IPD (Integrated Project Delivery) 

IPD er det langsiktige målet for BIM implementering. Målet nås ved å integrere mennesker, 

systemer, industri og praksis slik at de beste egenskapene til de involverte tas vare på og 

prosjektet optimaliseres. I oppgaven presenteres IDDS som en lignende måte å komme frem 

til det langsiktige målet med BIM, og hvilke utfordringer og muligheter som er med fokus på 

mennesker, prosess og teknikk. 

Utdrag fra (Succar 2009) 
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VEDLEGG 2: SPØRSMÅL OM FREMDRIFTSPLANLEGGINGEN HOS EDR 

Spørsmål stilt på møte hos EDR i Sandvika 25.mars 2010 

1. Hvordan fungerer VICO Software? 

2. Hva anser du som største fordelen med VICO sine løsninger i forhold til planlegging? 

3. Hvordan kan man kutte ned på ”dobbeltarbeidet” mellom kalkulasjonsavdeling og 

produksjonsavdeling? 

4. Hvordan unngå oppsamling av byggefeil mot slutten av byggeperioden, med 

planleggingsperspektiv? 

5. Oppfølging av underentreprenører, hvordan gjøres dette best mulig? 
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VEDLEGG 3: SPØRSMÅL OM FREMDRIFTSPLANLEGGINGEN UTE PÅ BYGGEPLASS 

Spørsmål stilt på møte på Rikshospitalet i Oslo 21.april 2010 

1. Hvordan planlegger dere? 

a. Hva slags nivå av planer bruker dere? 

b. Kan planene spores? 

2. Hvilke programmer brukes? 

3. Hvordan følger dere opp underentreprenører? 

a. Hvordan kommuniseres planene til underentreprenørene? 

4. De mengdene dere bruker i planene, hvordan får dere disse? 

5. Hvordan kvalitetsjekkes mengdene? 

6. Tror du BIM kan hjelpe deg i hverdagen? 

a. I så fall hvordan? 

7. Tror du håndverkerne en gang i fremtiden vil kunne på tegninger presentert i 3D på 

lomme PC? 
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VEDLEGG 4: FELLESPØRSMÅL OM ORGANISASJONEN HOS AF BYGG OSLO 

Spørsmål stilt på møte hos AF Bygg Oslo 13. april 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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