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It becomes more and more common to use 3D/BIM models as basis for setting out in the construction industry. This 

is a relatively new procedure to retrieve setting out data. Much of the challenge lies in how the models are drawn/ 

designed by the architect/ consultant. 

The reason for this task is a 3D model (3D DWG) that are not converted to line and point model. The model consists 

of solids, i.e. 3D objects that are not divided into lines. This means that the surveying engineer on the project must 

“draw up” all the lines again to be able to export this to the total station. The task will be to shed light on this issue 

and look at how the communication between the different parties going on. 

It has been tested retrieval of setting out data from two different programs; AutoCAD and Gemini Terreng og 

Entreprenør. This was carried out without additional modules from other companies who have developed this. 

Testing shows that it is possible to do this in an efficient manner.   

It is conducted interviews with selected persons in the industry for qualitative method in order to convey 

experiences and thoughts about the development of BIM in the construction industry. In the interviews the 

emphasis is on communication between the various actors and how important this is to streamline the industry. 

The thesis also looks closely at the consultation draft of the guide 138 from the Norwegian Public Roads 

Administration and the NCC’s new BIM strategy; VDC. 

The work with the thesis shows that it is possible to extract setting out data in an efficient manner. It 

is also concluded that it is more beneficial to invest in internal competence level than to purchase custom data 

sets for each project. Moreover, one can see that working towards 

a common BIM model will improve communication between the actors significantly. 
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Sammendrag: 

Det blir mer og mer vanlig å bruke 3D/BIM modeller som grunnlag for stikking i 

anleggsbransjen. Dette er en relativt ny fremgangsmåte å hente stikningsdata på. Mye av 

utfordringen ligger i hvordan modellene er tegnet/konstruert hos arkitekt/konsulent.  

 

Bakgrunnen for denne oppgaven er en 3D modell(3D DWG) som ikke er omgjort til linje og 

punktmodell. Modellen består av solids, det vil si 3D objekter som ikke er delt opp i linjer. 

Dette medfører at stikningsingeniøren på prosjektet må ”tegne opp” alle linjer på nytt for å 

kunne eksportere disse til totalstasjonen. Oppgaven blir å belyse denne problemstillingen og 

se på hvordan kommunikasjonen mellom de forskjellige aktørene foregår.  

 

Det er testet uthenting av stikningsdata fra to forskjellige programmer; AutoCAD og Gemini 

Terreng og Entreprenør. Dette ble gjennomført uten tilleggsmoduler. Testingen viser at 

dette er mulig å gjøre på en effektiv måte. 
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Det er gjennomført kvalitative intervjuer med utvalgte aktører i bransjen, for å kunne 

formidle erfaringer og tanker om utviklingen av BIM i anleggsbransjen.  

I intervjuene legges det vekt på å kartlegge kommunikasjonen mellom de forskjellige 

aktørene og hvor viktig dette er for å effektivisere bransjen.  

Oppgaven ser også nærmere på høringsutkastet til håndbok 138 fra Statens vegvesen og på 

NCC sin nye BIM strategi; VDC. 

 

Gjennom arbeidet med oppgaven erfarer vi at det er mulig å hente ut stikningsdata på en 

mer effektiv måte. Vi erfarer også at det er mer gunstig å investere i intern kunnskapsheving 

enn å investere i spesiallagde datasett for hvert prosjekt. Videre kan en se at arbeid mot en 

felles BIM-modell vil bedre og effektivisere kommunikasjonen mellom aktørene betydelig. 
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Abstract 

It becomes more and more common to use 3D/BIM models as basis for setting out in the 

construction industry. This is a relatively new procedure to retrieve setting out data. Much of 

the challenge lies in how the models are drawn/ designed by the architect/ consultant. 

The reason for this task is a 3D model (3D DWG) that are not converted to line and point 

model. The model consists of solids, i.e. 3D objects that are not divided into lines. This 

means that the surveying engineer on the project must “draw up” all the lines again to be 

able to export this to the total station. The task will be to shed light on this issue and look at 

how the communication between the different parties going on. 

It has been tested retrieval of setting out data from two different programs; AutoCAD and 

Gemini Terreng og Entreprenør. This was carried out without additional modules from other 

companies who have developed this. Testing shows that it is possible to do this in an 

efficient manner.   

It is conducted interviews with selected persons in the industry for qualitative method in 

order to convey experiences and thoughts about the development of BIM in the 

construction industry. In the interviews the emphasis is on communication between the 

various actors and how important this is to streamline the industry. 

The thesis also looks closely at the consultation draft of the guide 138 from the Norwegian 

Public Roads Administration and the NCC’s new BIM strategy; VDC. 

The work with the thesis shows that it is possible to extract setting out data in an 

efficient manner. It is also concluded that it is more beneficial to invest in 

internal competence level than to purchase custom data sets for 

each project. Moreover, one can see that working towards 

a common BIM model will improve communication between the actors significantly. 
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Forord 
 

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet av Morten Eggum og Thomas Sebakk ved Høgskolen 

i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2011. 

Oppgaven er utført med NCC Construction som oppdragsgiver. 

Vi valgte i samråd med vår samarbeidspartner NCC Construction å definere problematikken 

rundt eksportering av stikningsdata fra digitale 3D-modeller innen anlegg. Denne 

problemstillingen er relevant ettersom 3D og BIM er på vei inn i anleggsbransjen, og det er 

lite erfaring med bruk av disse modellene ute i bransjen. 

Vi vil takke veileder Bjørn Godager ved HIG, Espen Aass og Odd Erik Rommetvedt hos Aas-

Jakobsen, Idar Kirkhorn hos Vianova Systems, Inger Hokstad hos ba-nettverket og Thor 

Sigurd Thorsen hos Vegdirektoratet for å ha delt sine synspunkter og erfaringer med oss. Vi 

takker også Thore Danielsen hos medieverkstedet.no for gode tips til nettsiden, og Anne Lise 

Lundgård og Kjell Eggum for korrekturlesing og gode innspill. Til slutt vil vi rette en spesiell 

takk til NCC Construction, og da særlig Knut Erik Tandberg, Finn Grinden og Endre 

Abrahamsen for at de tok seg tid til å gi oss et godt innblikk i NCC`s prosjekter, og hvordan 

de jobber. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________               ______________________________ 

Morten Eggum     Thomas Sebakk 
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Forkortelser 
 

BIM - bygningsinformasjonsmodell  

IFC – Industry Foundation classes 

IFD – International Framework for Dictionaries 

IAI – International Alliance for Interoperability   

CAD - Dataassistert konstruksjon, (Computer Aided Design) 

VIPS - Vegvesenets interaktive planleggingssystem 

NVDB – Nasjonal Vegdatabank 

XML – Extensible Markup Language 

VDC – Virtual Design and Construction 
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 

 

Bakgrunnen for oppgaven vår er knyttet til problematikken rundt eksport av stikningsdata 

fra digitale 3D-modeller. Det blir mer og mer vanlig å bruke 3D/BIM modeller som grunnlag 

for stikking i anleggsbransjen. Dette er en relativt ny fremgangsmåte å hente stikningsdata 

på. Mye av utfordringen ligger i hvordan modellene er tegnet/konstruert hos 

arkitekt/konsulent.  

 

Det er tatt utgangspunkt i en 3D modell (3D DWG) som ikke var omgjort til linje og 

punktmodell. Modellen bestod av solids, det vil si 3D objekter som ikke er delt opp i linjer. 

Dette medførte at stikningsingeniøren på prosjektet måtte ”tegne opp” alle linjer på nytt for 

å kunne eksportere disse til totalstasjonen. Vår oppgave blir å belyse denne 

problemstillingen og se på hvordan kommunikasjonen mellom de forskjellige aktørene 

foregår.  

 

Oppgaven er et samarbeid med NCC Construction AS. Selskapet er et av landets ledende 

entreprenørselskaper og er et datterselskap av det svenske entreprenørkonsernet NCC AB. 

NCC Construction AS utvikler og bygger kontorer, næringsbygg, boliger, infrastruktur og 

anlegg. I Norge har de ca 1200 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på ca 3,3 milliarder. 
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1.2 Definisjon av oppgaven med problemstilling 

 

Målet med oppgaven er å belyse problemstillingen rundt uthenting av stikningsdata fra 

3D/BIM modeller, og å optimalisere kommunikasjonen mellom aktørene som er involvert.  

Vi har valgt å se på: 

 Hvordan kan stikningsdata hentes ut fra digitale 3D-modeller? 

 Hva må til for å bedre kommunikasjon mellom aktørene i anleggsbransjen? 

 

Stikningsingeniører i NCC har opplevd at det kan være vanskelig å få ut stikningsdata fra 

digitale 3D-modeller de har fått fra konsulenter. De har brukt store ressurser for å få dette 

til. Vi har sett nærmere på om det kan gjøres enklere. 

 

 

1.3 Avgrensning 

 

For å kunne gjennomføre oppgaven innfor de rammene vi har med hensyn til at vi er to i 

gruppen og at vi har begrenset tid, har vi foretatt en del avgrensninger. 

Vi har begrenset oss til anleggsbransjen der BIM er helt i startfasen. Derfor valgte vi å 

fokusere på de praktiske oppgavene for uthenting av stikningsdata fra 3D modeller.  Vi har 

sett litt på mulighetene med BIM i et teoretisk perspektiv. 

Det finnes i dag mange ulike programmer man kan benytte i uthentingen av stikningsdata, vi 

har konsentrert oss om AutoCAD og Gemini Terreng og Entreprenør. AutoCAD ble brukt av 

NCC for å tegne opp modellen, og Gemini Terreng og Entreprenør er et program de fleste 

stikningsingeniører bruker til daglig. 
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2. Metodevalg  

På grunn av manglende erfaring rundt problemstillingen måtte vi tilnærme oss temaet ved 

hjelp av litteratur og samtaler med folk i bransjen før vi kunne begynne å utarbeide spørsmål 

til intervjuene.  

Det blir hovedsakelig skilt mellom kvantitativ og kvalitativ metode ved bruk av 

tilnærmingsmetode. 

 Kvantitativ metode er en metode som ser på tall og det som er målbart 

(kvantifiserbart), og vanlige metoder er telling og måling. En del av framgangsmåten 

for metoden er å se på mange forekomster, så en kan dra entydige slutninger. I 

intervjusammenheng vil en kvantitativ metode gi et veldig strukturert intervju hvor 

samme spørsmål stilles til flere, gjerne ved hjelp av et spørreskjema.[1,2] 

 Kvalitativ metode er en metode for innhenting av opplysninger der en konsentrerer 

seg om få forekomster, og ser nøye på disse. Ulempen kan være at resultatet blir 

åpent for tolkning og at det er vanskelig å komme med entydige slutninger. I 

intervjusammenheng vil en kvalitativ metode gi et ustrukturert intervju som ligger 

nærmere en samtale enn et intervju, og der intervjuobjektet har mulighet til å 

påvirke spørsmålene.[1,2] 

Vi har valgt å basere oppgaven på kvalitative metoder. Et spørreskjema vil ikke kunne fange 

opp bredden i problemstillingene og mange spørsmål ville hatt liten relevans for enkelte 

intervjuobjekter. Vi har hatt behov for å intervjue personer fra forskjellige deler av bransjen, 

samtidig som vi har vært nødt til å sette oss inn i mye stoff underveis.   

Vi har også sett nærmere på problematikken ved å hente ut stikningsdata fra to forskjellige 

programmer for å få konkrete erfaringer rundt temaet. 

Vi deltok på to konferanser og ett internmøte i NCC hvor vi fikk godt innblikk i forskjellige 

aspekter rundt problemstillingen. Vi erfarte også at det er en problemstilling som bransjen 

er interessert i, så vi plukket med oss mange ferske fakta og nye problemstillinger fra disse 

samlingene. 
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Vi har deltatt på følgende konferanser og møter: 

 Den kloke tegning av Geoforum på Clarion hotel Oslo Airport, 13. – 14. oktober 

2010.[3] 

 Stikningskonferansen 2011 av Geoforum på Thon hotell Oslofjord, 17. – 18. februar 

2011.[4] 

 VDC for anlegg med NCC på Rica Helsfyr hotell, 8. april 2011.[5] 
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3. Teori 

3.1 Avklaring av begreper 

 

3.1.1 Bygg og anleggsnæringen 

Med bygg og anleggsnæringen menes den delen av norsk næringsliv som bedriver 

virksomhet innen bygg og anlegg. Dette er en stor næring i Norge og utgjorde i følge 

Statistisk Sentralbyrå 14 % av næringsvirksomheten i Norge i 2009, 11 % av arbeidsstyrken 

var ansatt i næringen i samme år.[6]

 

Figur 1 Foretak etter næring 2009 

 

Figur 2 Tilsatte etter næring 2009 

 

 

3.1.2 Anleggsbransjen  

Vi har brukt begrepet ”anleggsbransjen” i oppgaven, og tenker da på den delen av bygg og 

anleggsnæringen som omfatter anleggsvirksomhet. Anleggsvirksomhet forstås som bygging 

av vei, tunnel, jernbane, kraftverk osv.   
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 3.1.3 Byggherre 

Byggherren er eier av anlegget som skal bygges, og da også den som skal betale for jobben 

som utføres. Byggherre for et anleggsprosjekt i Norge kan være Statens vegvesen, 

Jernbaneverket, Avinor osv.  

 

3.1.4 Konsulenter 

Vi har valgt å bruke samlebegrepet ”konsulenter” i oppgaven. Dette er ofte bindeleddet 

mellom byggherren og entreprenøren. Under dette begrepet kan det ligge arkitekter, 

programutviklere, byggtekniske konsulenter, prosjektstyrere osv. 

 

3.1.5 Nasjonal vegdatabank 

NVDB skal inneholde data om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger. 

Databasen skal inneholde opplysninger om selve vegnettet, trafikken på vegnettet, vegutstyr 

som rekkverk, skilt, signalanlegg, kummer og sluk, samt konsekvenser av vegtrafikken som 

støyforhold og forurensing.[7] 
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3.2 3D 

3D eller det tredimensjonale rommet er en geometrisk modell av det fysiske universet vi 

lever i. De tre dimensjoner som brukes er lengde, bredde og høyde[8]. 

 

Figur 3 Koordinatsystem 

 

Her er et utvalg av 3D programmer som brukes i dag:

•Revit Architecture  

•Autodesk Architecture  

•ArchiCAD  

•Revit Structures  

•Tekla  

•Navisworks Manage  

•Navisworks Simulate  

•Navisworks Review  

•Navisworks Freedom  
 
•AutoCAD Structural Detailing  

•Rhinocerus  

•Civil 3D  

•Microstation  

•Novapoint  

•Solibri  

•Sketchup  

 

Som eksempel på opplæringskostnader i forbindelse med disse programmene viser vi til 

Heidi Berg i Vianova Systems, som på forespørsel fra oss oppgir at ett to dagers 

opplæringskurs i AutoCAD vil koste 8400 kr.  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Universe
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3.3 Hva skiller BIM‐modellering fra 3D‐modellering 

3D modeller er en framstilling av f. eks et bygg for å vise hvordan det kommer til å se ut og gi 

et bedre inntrykk enn det 2D tegninger gjør. Det er ingen objektinformasjon eller egenskaper 

i en slik modell. 

BIM er en modelleringsteknologi og assosierte prosesser for å produsere, kommunisere og 

analysere modeller av bygninger.[11]  

En BIM modell gir objekter i modellen egenskaper og relasjoner. Ta for eksempel et objekt 

som et vindu, og man kan gi vinduet egenskaper som isolasjonsverdi, (tolags, eventuelt 

trelags) produkttype (leverandør) og relasjonen at det sitter i en vegg.  

Dette gjør at vedlikehold i ettertid også blir enklere, blir et vindu knust man kan gå inn i 

modellen og markere objektet og finne ut all riktig informasjon og bestille riktig.  

 

 

Figur 4 Eksempel på informasjon i BIM-modell 
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3.4 BIM    

3.4.1 BIM 

BIM står både for bygningsinformasjonsmodell - når man snakker om produktet og 

bygningsinformasjonsmodellering - når man snakker om prosessen. 

Mens informasjonsflyten tidligere gikk på kryss og tvers mellom alle aktørene i et 

byggeprosjekt, utveksles informasjon i BIM gjennom en felles digital 

bygningsinformasjonsmodell. 

 

IFC-standarden muliggjør kommunikasjon mellom fagverktøyene i et åpent, felles format, 

som er tilgjengelig for alle aktører. Det kan enkelt legges inn og hentes ut informasjon fra 

denne felles bygningsmodellen, som alle involverte arbeider med. 

 

Alle tegninger oppdateres automatisk, slik at feil og mangler i tegningsunderlaget unngås. 

Et viktig trekk ved BIM er at alle elementer i bygget er kodet eller presist spesifisert, slik at 

de gir nøyaktig informasjon både til brukeren og andre modellfilen utveksles med. Dette 

gjelder foreksempel alle produkter og materialer som de tekniske entreprenørene benytter 

under utførelsen. 

 

Med BIM blir byggeprosessen fra A til Å et stort digitalt samspill, der alle fagfelt jobber med 

samme informasjon i én tredimensjonal modell. Med en slik plattform vil den historiske 

dokumentbaserte informasjonsflyten forsvinne helt og erstattes av BIM som 

informasjonsplattform i så vel planleggings- og byggeprosessen som innen forvaltning, drift 

og vedlikehold av bygg ut over i livsløpet.[10] 

 

3.4.2 IFC 

IFC er en av grunnlagsstandardene blant BuildingSmart standardene. IFC definerer 

begrepene og sammenhengen mellom disse i en IFC fil. En IFC fil inneholder informasjon fra 

en bygnings informasjons modell som kan utnyttes av et annet program.[11] 
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 3.4.3 IFD 

IFD er en standard for terminologi bibliotek eller ontologier. IFD er basert på aksepterte 

åpne standarder som er utviklet av ISO. IFD library er en av de viktigste komponentene i 

BuildingSMART.[11] 

  

 

3.4.4 IAI 

IAI er en internasjonal null-fortjeneste organisasjon som ble stiftet i 1995 for å holde orden i 

utvekslingen av data som foregår i byggeprosessen. Hovedoppgaven er å lage rammer for 

programmer innenfor byggebransjen og gjøre det mulig for forskjellige programmer å 

benytte felles data som er lagret på et felles  

sted. Modellen til styring av slik informasjon heter IFC (se avsnitt 3.3.2). IAI skal dekke  

behovet for overføring av informasjon i alle faser og situasjoner noe man ser igjen i den  

firedelte logoen deres; Prosjektering, Utførelse, Drift og Leveranse og service.[12] 

 

 

      
   IAI Norge

 

 

       

  Prosjektering      Utførelse          Drift        Service 
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3.4.5 IFC‐Viewers 

IFC viewers brukes til å se på IFC modeller, sjekke egenskaper til IFC objekter og for 

presentasjon av hele eller deler av en IFC modell. Her kan man ”spasere” gjennom bygget, 

rotere, snu og vende som man vil. 

I tillegg til å se IFC modeller og dets egenskaper, er det også mulig å endre samt legge til  

egenskaper på objektene og lagre dette til IFC modellen. 

  

3.4.6 XML 

XML er et universelt og utvidbart markeringsspråk. XML er et verktøy for deling av 

strukturerte data mellom informasjonssystemer og er mye brukt over internett. XML brukes 

i tillegg også til koding av dokumenter og som et kommunikasjonsledd mellom ulike 

informasjonssystemer og dataformater.[13] 

 

3.4.8 Tekniske BIM utfordringer 

Vi deltok på ”Den kloke tegning” konferansen høsten 2010, der ble det nevnt følgene 

utfordringer: 

 Valg av programvare. Det finnes flere produsenter av programvare og ikke alle er 

av samme kvalitet, problemer med dette var at man kunne få ut forskjellig 

informasjon av samme modell når man skal eksportere data.  

  

 Hvilke programmer blir oppdatert fortløpende i forhold til Bugs(feil) som er kritisk 

for at prosessen skal gå problemfritt og hindre forsinkelser? 

 

 Prosjekter og modeller i dag blir stadig større, og det er problem at ikke alle kan 

håndtere store datamengder. Dette kan ha litt med maskinvare å gjøre også, og 

det er viktig å investere en del i dette selv om det kan føre til en del kostnader. 

 

 Riktig bruk av programmer. Kan brukerne alle funksjonene? 
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 Flyt i utveksling av modeller, det som er ønskelig her er å ha automatiserte 

konverteringsskript i forhold til manuelle som brukes i dag. 

 

 

 Eksport av IFC filer gir i dag veldig store filer, som igjen grunnet ”dårlig” 

programmering og dårlig maskinvare blir helt ubrukelig. Eksempel på dette var en 

modell på 1.7 GB som tok en halv dag å laste inn og som ikke var mulig å 

bearbeide. Pc-en klarte altså ikke å håndtere all dataen. Generelt er importtid på 

modeller større enn 150MB for tidkrevende. Muligheter for å forbedre dette 

kunne være å endre filstruktur og mulighet for å velge enkle objekter i modellen 

istedenfor å laste inn hele modellen som må gjøres i dag. 

 

 Det viktigste som ble nevnt var å få en standard for hele bransjen. 
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3.5 Erfaringstall  

Det finnes ikke erfaringstall for besparelser på bruk av 3D / BIM i stedet for 2D innen 

anleggsvirksomhet. Vi har derfor valgt å legge frem noen tall fra bygg som er presentert i en 

forskningsrapport fra Luleå tekniska universitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 Besparelser i prosjektutvikling (tall i svenske kroner) 

Tabellen over viser besparelser i prosjektutviklingsfasen. 303 000 utgjør 2,53 % av den totale 

prosjektutviklingskostnaden på 12 000 000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 Besparelser i totalentreprisen (tall i svenske kroner) 

 

I totalentreprisen vises en besparelse på 4 715 000 av totalsummen på 115 000 000, noe 

som utgjør 5,43 %. 
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Tabell 3 Endrings- og tilleggsarbeid (tall i svenske kroner) 

 

Det er ikke bare direkte kostnader som går ned, men også de indirekte. Tabellen over viser 

nedgang i endrings og tilleggsarbeid (ÄTA, ändrings och tilläggsarbete). 

Den totale besparelsen, inklusive minking av merkostnader er på 6 240 000, eller 5,15 % av 

byggekostnadene.[14] 
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3.6 Stikningsdata   

Stikningsdata er grunnlaget stikningsingeniøren har å jobbe med. En kan si det litt enkelt at 

stikningsdata består av et sett koordinater som beskriver det som skal stikkes ut i terrenget.  

Tidligere ble stikningsdata levert på ordinære 2D tegninger med tilhørende koordinatliste. 

Faren for feil var stor da stikkeren manuelt måtte taste inn koordinatene. Etter hvert ble 

koordinatlister levert som datafiler, noe som førte til mindre feil.  

De mest vanlige filformatene for stikningsdata er: 

 .landxml  

 .kof  

 .dwg  

 .tit  

 VIPS  

VIPS er vegvesenets eget system og står for ”vegvesenets interaktive planleggingssystem”.  

Riktig dataflyt har vært et viktig område for å minske feil og å få god dokumentasjon av 

byggeprosessen. Statens vegvesen har utarbeidet et dokument (PROF) som beskriver 

prosjektdataflyt.  

Vegvesenets mål er ”å legge til rette for en god dataflyt gjennom alle planprosesser og 

gjennom byggeprosessen med avsluttende overføring av plandata til kart, Nasjonal 

vegdatabank og andre databaser”. 
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4. Stikningsdata fra 3D 
 

4.1 Modellen 

 

4.1.1 Utfordringen 

Modellen som oppgaven tar utgangspunkt i er illustrert nedenfor. Programmet som ble 

benyttet for å hente ut stikningsdata var AutoCAD, et modelleringsprogram som 

stikningsingeniører normalt ikke bruker til å eksportere data fra. Dette medførte store 

ekstrakostnader for NCC Construction som regnet med at kostnaden var på ca ett årsverk. 

 Det finnes i dag flere moduler som jobber sammen med AutoCAD. Disse blir utviklet i 

samarbeid med Autodesk, som er utvikler av AutoCAD. Vi har ikke hatt tilgang til disse. 

 

 

Figur 5 3D-modell av gangbru på Kolsåsbanen fremstilt i AutoCAD 
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Figur 6 Utsnitt av en kantdrager representert som en solid 

 

Figur 6 viser hvordan objektet fremstår når det er markert og at alle linjene henger sammen. 

I tillegg er denne buen modellert i små biter og ikke som en jevn linje. Dette er et valg som 

må tas av den som modellerer bruen. 

Det er i dag to forskjellige muligheter for å tegne linjer på;  

 ”Smooth”, som er en jevn fin linje 

 ”Ruled”, som er linjer med knekk 

Denne opphakkede buen gjør at linjen blir svært vanskelig å kopiere. Når den skal bygges vil 

den være jevn og ikke som på bildet, da må stikningsingeniøren selv må beregne en 

omtrentlig bue.  
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4.1.2 Mulige løsninger i AutoCAD 

AutoCAD er et stort program som tar tid å mestre. Vi har vært i kontakt med 

konsulentfirmaet Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS (heretter Aas-Jakobsen) for å undersøke om 

det var muligheter for å gjøre denne prosessen enklere for stikningsingeniører som har lite 

kjennskap til dette programmet. Vi fikk nyttige tips om fremgangsmåte som vi prøver ut i 

avsnitt 4.1.2.1 til 4.1.2.3. 

 

4.1.2.1 Solids til linjer: 

Ved bruk av verktøyet ”Extract edges” kan man gjøre om solids til linjer.  

Kommando: ”xedges” og velger da hvilket objekt man vil gjøre om. Disse kan kopieres og 

eksporteres ut.

 

Figur 7 Solids laget til linjer ved hjelp av "Xedges" 
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4.1.2.2 Linjer fra segmenter: 

Som man ser på figur 6 var buen delt opp i ”biter”. Det er mulig å lage en linje som passerer 

gjennom disse punktene og jevner denne ut. 

 

Figur 8 Splines, illustrasjon fra Aas-Jakobsen 
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4.1.2.3 Senterlinjer i peler og rørfundamenter: 

Noe som har vært vanskelig for stikningsingeniører er å få senterlinje for peler, det finnes 

ingen ”snap” funksjon i en sirkel. Vi fikk en illustrasjon som viser at dette blir nå modellert 

som standard. 

 

 

Figur 9 Pele uten senterlinje 

 

 

 

Figur 10 Illustrasjon fra Aas Jakobsen 
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4.2 Mulige løsninger i Gemini 

Vi har vært i kontakt med Powel for å undersøke om de hadde en løsning på å få ut 

stikningsdata med bruk av Gemini Terreng og Entreprenør som er et mye brukt program 

blant stikningsingeniører. 

Modellen som består av solids som blir triangulert når det importeres i Gemini. Man kan 
dele opp disse i linjer med følgende operasjoner: 

 

1. Merk triangelnett og velg Hent begrensningskontur på hjelpemenyen (høyre 
musetast når du har musepekeren i kartet) 

 

Figur 11 Triangelnett av kantdrager 
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2. Merk polygonet (begrensningskonturen) i det horisontale listefeltet og velg Eksploder 
objekt. 

 

Figur 12 Eksplodering av objekt 
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3. Kopier ønskete polygoner til stikningslaget (du kan opprette linjer fra polygonene 
hvis ønskelig, valg på høyre musetast)  

 

Figur 13 Opprettelse av linje fra polygon 
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4. Programmet oppretter nye delpolygon, man kan gå inn på egenskaper og velge ut de 

linjene man vil eksportere til målebok. 

 

 

Figur 14 Utvelgelse av linjer for eksport 
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4.3 Linje / punktmodell og triangulert modell 

 

Vi fikk i forbindelse med et anleggsbesøk på Fv 456 i Kristiansand oversendt bilder av 

modeller de brukte i sitt stikningsarbeid. Disse modellene er opprinnelig 3DDwg filer som er 

omgjort i Microstation (3D program) til punkt- linjemodell og trinagulert modell. Disse blir 

laget av konsulenter slik at stikningsingeniøren ikke behøver å ha kunnskap over mange 

programmer og kan bruke gemini terreng og entreprenør. 

Punkt linjemodellen blir brukt til stikningsarbeid og iflg en stikker på anlegget var det mer 

enn nok informasjon i denne modellen .  

 

Figur 15 Punkt-, linjemodell 
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Den triangulerte modellen brukes som grunnlag for masseberegning og egner seg ikke til 

stikningsarbeid. 

 

Figur 16 Triangulert modell 

 

 

 

 

  



 

37 
 

Optimalisering av stikningsdata fra 3D / BIM modeller______________________ 

5 Intervjuer 
 

I møte med NCC Construction fikk vi innspill fra Knut Erik Tandberg (stikningssjef i NCC 

Construction) om hvilke aktører det kunne være nyttig å møte i forbindelse med oppgaven. 

Vi hadde som mål å intervjue forskjellige deler av bransjen for å høre om deres bruk og 

erfaringer med 3D/BIM innen anlegg med fokus på stikningsdata. Siden aktørene vi 

intervjuet har forskjellige oppgaver satte vi opp en ramme rundt temaet for å holde oss 

innfor dette området. Intervjuene ble som vi hadde forstilt oss mer til en samtale enn et rent 

intervju. 

Temaene vi ville ha med var: 

 Muligheten for å bruke en samlet modell. 

 Veien framover. 

 Hvilke endringer kan bli gjort for å lette arbeidet. 

Vi har intervjuet: 

 Aas Jakobsen (Konsulentfirma) 

o Odd Erik Rommetvedt og Espen Aass 

 Vianova (Programutvikling) 

o Idar Kirkhorn 

 BA-nettverket (Uavhengig aktør i bransjen) 

o Inger Hokstad 

 Vegdirektoratet (Byggherre) 

o Thor Erik Thorsen 

 

Under intervjuene med Aas Jakobsen og Vianova ble det vist fram programvare og litt av 

mulighetene som finnes og hva som kommer. Vi har dessverre ingen mulighet til å vise det 

frem og har utelatt dette fra intervjuene.  

Vi har utelatt deler av intervjuet som ikke var relevant for oppgaven, samt gjentagelser. Vi 

har valgt å ikke kommentere noen av intervjuene, og det som kommer fram er uttalelser fra 

intervjuobjektene. 
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I tillegg til intervjuene var vi på en ekskursjon til NCC sitt anlegg i Kristiansand, Fv 456 

Vågsbygdvegen. Der var vi for å snakke med stikningsingeniører og se på hvordan de utførte 

arbeidet.  
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5.1 Intervju med Aas Jakobsen 

Aas-Jakobsen er et ledende 

rådgiverselskap innen bygg og anlegg med spesialkompetanse på byggeteknikk. Vi var 

interessert i å høre hva de tenkte om 3D og BIM til bruk i anlegg. Vi møtte konsulentene 

Espen Aass og Odd Erik Rommetvedt. 

 

Sammendrag av intervju 

Aas Jakobsen jobber og utveksler data på formatet dwg. Det er et format som ikke egner seg 

for bruk i BIM modeller. I følge Rommetvedt jobber de mest med samferdsel, som vei og 

baneprosjekter hvor de ikke har samme bibliotekstruktur som det brukes i BIM-relatert 

programvare som blant annet Revit og Tekla. ”Geometrien på objektene er vesentlig mer 

komplisert på et samferdselsprosjekt, det er sjelden du har rette vegger og 90 graders 

vinkler” 

Rommetvedt fortsetter med å forklare at de pr i dag ikke ser noen annen mulighet enn å 

bruke AutoCAD hvor de selv har programmert en del verktøy til eget bruk. AutoCAD gir som 

sagt begrenset mulighet til å sette egenskaper på objektene, så den informasjonen de 

trenger om objektene blir lagret i lagnavnet. ”Vi har i motsetning til byggkonsulenter startet 

med geometrien. Vi konsentrerte oss kun om det. I samferdselsprosjekter er det dét som er 

det mest kompliserte, ikke alle disse egenskapene” 

 Dette skaper ifølge Rommetvedt en del problemer når flere forskjellige fagfelt har behov for 

forskjellig informasjon og alt må ligge i samme modell. ”Ideen er jo at alle skal bruke den 

samme modellen/originalen. Vi skal ikke ha en kopi hvor du har informasjon for en stikker, en 

for byggherre osv, da kan det fort bli problemer. Hele konseptet er at det skal være en modell 

som alle skal kunne bruke. En klarer ikke å holde det oppdatert når det haster som mest, 

derfor er bruk av en original et viktig prinsipp”  

 

Rommetvedt nevner også at de ikke kan ta hensyn til hvilke programmer de forskjellige 

entreprenørene bruker. De har ikke kunnskap om alle programmer som brukes av de 
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forskjellige fagfeltene og kan derfor ikke tilrettelegge modellen ut i fra det. Tidligere, da data 

ble levert som koordinattabeller, kof filer o. l, måtte de bestemme seg for hvilke linjer de 

skulle gi. Dette medførte ofte feil data i forhold til hvordan stikkere jobbet, og de fikk 

spørsmål om å få nye data. ”Så nå leverer vi modellen som den er, også kan de fritt velge 

hvordan de bruker den” 

Det som Rommetvedt mener er viktig når kontrakten er skrevet med entreprenør, er at det 

blir et møte mellom konsulent og stikkere. Dette for å kunne hjelpe stikkere med modellen 

og vise fram muligheter den har. Det kan være at det trengs ekstra funksjonalitet i AutoCAD 

som de kan få av Aas Jakobsen.  ”Av og til er det ting vi kan gjøre enkelt i modellene som gjør 

det lettere for dem. Vi prøver å tilpasse oss der vi kan. Litt av nøkkelen er å snakke sammen” 

Rommetvedt fortsetter med å fortelle om hvor viktig det er å jobbe i 3D når det kommer til 

store og kompliserte prosjekter. I dag leveres mange tegninger fortsatt i 2D, men for å unngå 

feil går de gjennom modellen først, det har med kvalitetssikring å gjøre. ”Automatisk 

kollisjonsjekk er ikke helt bra. Det noe med logistikken, gjennomføringen og rekkefølgen. Ting 

kan være prosjektert riktig, og uten at det krasjer, men det er fysisk umulig å få det på plass. 

Rekkefølgen og at ting skal være mulig å gjennomføre i praksis er veldig viktig”  

 

De har i dag et ønske om å kutte ned på antall 2D tegninger de lager ettersom alt er ferdig i 

3D modellen. Det er en del tegninger som må på pair i dag også, men enkelte i den eldre 

generasjon krever mer fordi de ikke har vendt seg til bruk av 3D programvare. Det kommer 

stadig nye måter å få tegninger på, både til bærbare datamaskiner, ”nettbrett” eller 

smartmobiler. ”Jeg tror det blir sånn at entreprenørene produserer de fleste tegningene, at 

de har en tegner/ 3d ekspert som sitter inne, så kan f. eks snekkeren bestille tegninger”. 

Utover i samtalen kom vi inn på hvordan de ser for seg videre utvikling. Rommetvedt 

forteller hvor viktig det er med geometrien og til det er AutoCAD et glimrende program. Det 

eneste som savnes er ”I” i BIM, nemlig mer informasjon på objektene.” Det som burde vært 

gjort, er å implementere disse tegneverktøyene man har i AutoCAD inn i BIM verktøyene. 

Mye av jobben vår er å hente ut referanselinjer fra veien og tilpasse det til terreng og 

geometri. Du får ikke geometri ut fra et bibliotek fra Revit, der kan du bare plukke ut objekter 
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som en søyle og si hvor høy den skal være. Det er ikke sånn vi jobber. Vi trenger en litt mer fri 

form modelleringsverktøy”  

”Jeg mener at stikkeren har alt han trenger i en 3D/dwgmodell. Med de riktige verktøyene 

henter han enkelt de linjene og flatene han trenger. Det kreves litt kompetanse og å sette seg 

inn i programvare. Vi kaller det stikningsmodell og ikke BIM modell”, sier Rommetvedt. 

Rommetvedt sier at entreprenørene må se litt verdien av dette og være litt frempå fordi 

riktig bruk av 3D modellene kan gi dem et stort forsprang.” Det er jo en konservativ bransje, 

og litt av grunnen til at man kvier seg for endringer er nok fordi det er store pengesummer i 

bransjen. Vi snakker om prosjekter til milliarder og alt som er nytt vil kanskje koste litt ekstra, 

og da blir summene fort store, men samtidig må man kunne se at man kan spare mye 

penger” 
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5.2 Intervju med Vianova 

Vianova-gruppen utvikler programvaren 

Novapoint innen planlegging og prosjektering 

av samferdselsanlegg og arealplanlegging. De er i ferd med å utvikle Novapoint 19 DCM, som 

er neste generasjons prosjekteringsverktøy. Verktøyet er under utvikling, men vil trolig 

komme på markedet i løpet av høsten 2011.  

Vi avtalte derfor et møte med Idar Kirkhorn (Senior product developer), som er sentral i 

utviklingsarbeidet. 

 

Sammendrag av intervju 

Vi startet møtet med å snakke litt om programmet som er ute på markedet i dag. Novapoint, 

som er et prosjekteringsprogram utviklet av Vianova Systems, er et utvidelsesprogram til 

AutoCAD.  

”De som bruker programvaren vår i dag har en følelse av at de jobber i AutoCAD. Når du 

starter opp et Novapoint-ikon vil AutoCAD starte mens Novapointmoduler ligger innbakt som 

menyer inne i AutoCAD.”  

 Inne i AutoCAD får man tilgang til menyer som basismenyen, VA (Vann og avløp), landskap, 

bro, tunnel, fjernvarme osv. Det har vært en strategi fra Vianova å dekke flest mulig 

fagområder innen samferdsel, slik at programvaren blir slagkraftig innen bredde på 

fagområdet. 

Novapoint er et separat windowsprogram som jobber mot modellen i AutoCAD. ”Det er 

AutoCAD og Autodesk som har vært vår samarbeidspartner. Brukergrensesnittet har vært 

inne i AutoCAD, men bak har det ligget såkalte fagmodeller. Som en vegmodell som ligger 

bak som du driver og manipulerer, beregner og tegner ut i AutoCAD”. 

Novapoint 19 DCM (heretter NP19) er neste generasjons prosjekteringsverktøy. Fokuset har 

vært å lage noe som fungerer både i prosjekteringsfasen, konstruksjonsfasen og 

vedlikeholdsfasen. Derav navnet DCM som står for Design Construction Maintenance. Det 
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har også vært fokus på at verktøyet kan brukes både på veg, jernbane, broer osv, slik at det 

er et både multidisiplin og multifaseprogram. Kirkhorn sier det er meningen å fjerne 

fagmodellene slik at alle aktører jobber på samme modell.  ”Det skal være enkelt å få data ut 

av prosjekteringen, så man ikke lurer på hvor dataen ligger. I dag er det veldig rotete og 

ustrukturert, tenk hvis alle data lå i en felles database og det bare var å hente dem ut. Det er 

akkurat det vi prøver på.” 

NP19 får en ny applikasjon som kjører parallelt med at man jobber med prosjekteringen i 

AutoCAD-miljøet. Denne applikasjonen sørger for at alle data blir gjort tilgjengelige i 

fellesbasen. ”Dette er den nye fellesmodellen som er basert på to forskjellige ting, en 

prosessmodell og en objektmodell. Objektene benyttes for å beskrive den fysiske verden (veg, 

kummer, trær, støyskjermer), og mens prosessen beskriver hvem som gjorde hva, når. Dette 

er jo interessant for dere stikkere fordi dere kan få informasjon om når vegplanleggeren 

oppdaterte vegen sist. Det ligger i modellen. Og så får vegplanleggerne informasjon om når 

stikkeren hentet ut data, og hvilke”. 

 Idar Kirkhorn forteller at Vianova har forsøkt å tenke veldig langsiktig, de har laget en 

plattform de skal jobbe med de neste 15 årene.  Et av hovedprinsippene det skal jobbes 

etter er at verktøyet skal være objektbasert.  ”Når du legger inn innmålinger i forbindelse 

med kontroll, så kan vi i forbindelse med oppdatering av serveren se at de dataene har 

kommet inn på serveren. Det er rett og slett objektbasert, det er ikke filer på en filserver, men 

det er objektene du har skapt som strømmer inn i Quadri-modellen. (server).  

I følge Kirkhorn er Vianova de første i verden som jobber med denne typen system innenfor 

samferdsel.  Bygg har hatt systemer i flere år, men det har vist seg vanskelig å anvende 

byggsystemer på samferdselsprosjekter. ”Det å lage en helt detaljert modell for bygg, og det 

å lage en helt detaljert modell for veg ser en at krasjer allerede i starten. Bygget trenger ikke 

georeferert koordinatsystem, så da dropper de det. Plutselig har de ikke plassert bygget i den 

virkelige verden. Mens vi må ha det.” 

Modellene er tilpasset Nasjonal Vegdatabank (heretter NVDB). NVDB er i dag basert på 

punkter, linjer og 2D areal. Vegvesenet må ifølge Kirkhorn bestemme seg for om de vil ha full 

3D. ”Vi prøver å få Statens vegvesen til å løfte ambisjonsnivået sitt. Det er ikke snakk om 

noen teknisk begrensning, det er kun snakk om at ambisjonsnivået må heves fra der det er i 
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dag. Det du ser i IFC/byggverdenen er at de har lagt ambisjonsnivået på prinsippet om at 

”alt” skal med”. I vegvesenet er det to forskjellig aktører innen samme organisasjon. 

Prosesseieren, som er byggherren, og dataeieren, som er forvaltningssiden. I følge Kirkhorn 

har forvaltningssiden så langt vært tilbakeholdne med å ta i mot komplette 3D data, da det 

er utfordrende å forvalte så store datamengder.  ”De som forvalter dataene har heller ikke 

helt sett at de har behov for å ha alt i 3D. Det er jo her ambisjonsnivået kommer inn! 

Forvaltningssiden bruker 3D-data når det gjelder referanselinjene på vegene, slik at 

stigningsforhold for eksempel er ivaretatt. Kummer er inne med et punkt for topp kum, mens 

selve kummen (i 3D) mangler. Man snakker ofte om 2,5D systemer; de har med litt 

høydedata, men er sterkt forenklet i forhold til en fullblods 3d-modell”. 

  

Figur 17 BIM tankegang 
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5.3 Intervju med BA-Nettverket 

BA-Nettverket er en gruppe som jobber for å få til bedre                                                            

samspill og bedre dataflyt i bygg- og anleggsbransjen. De jobber for at flere skal ta i bruk BIM 

og 3D- modellering. Inger Hokstad startet ba-nettverket etter å ha sett 

kommunikasjonsproblemene i bransjen på nært hold gjennom sin jobb i Vianova. 

Vi avtalte derfor et møte med Inger Hokstad. 

 

Sammendrag av intervju 

Vi begynner intervjuet med å snakke om kommunikasjon. Inger Hokstad poengterer at det er 

noe av det ba-nettverket har jobbet mest med, og at det er noe av det viktigste for å få til et 

effektivt prosjekt. Det er i følge Hokstad viktig at byggherre, konsulent og entreprenør 

kjenner hverandre, og dermed kan kommunisere bedre sammen. I dag er det sånn at 

konsulenter og entreprenører helst ikke skal snakke sammen, alt skal gå gjennom 

byggherren. Det fører ofte til at kommunikasjonen tar lang tid, og det kan også føre til 

misforståelser. Det er derfor ønskelig med nye måter å jobbe på, og at kommunikasjonen 

mellom konsulent og entreprenør blir mer direkte. Ba-nettverket har ifølge Inger Hokstad 

jobbet med nettopp dette.  

Ba-nettverket jobber på vegne av medlemmene opp mot for eksempel myndighetene og 

FoU institusjoner. Inger Hokstad sier at hun som leder av ba-nettverket kan si ting på vegne 

av flere i møter, som ikke en aktør i et konkret prosjekt kan gjøre.  

Inger Hokstad er opptatt av å få BIM som verktøy i anleggsbransjen. Foreløpig har det vært 

forbeholdt bygg å jobbe med BIM verktøy, mens anleggssektoren så vidt har begynt å lukte 

på det. De første prosjektene som er gjennomført med 3D-prosjektering er en god start, og 

det er mye som tyder på at det kan nærme seg BIM også innen anlegg. Det er ikke 

utelukkende teknologien som er begrensningen, poengterer Hokstad, det er usikkerhet og 

vegring mot å begynne med noe nytt som bremser utviklingen.  
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Inger Hokstad påpeker at det offentlige har et stort ansvar når det gjelder utviklingen i 

bransjen. Det offentlige må stille krav til arbeidsmetoder og standarder, men også bidra med 

støtte. Vegdirektoratet er i ferd med å utarbeide en ny håndbok med krav til grunnlagsdata, 

modeller, utsettings- og innmålingsdata. Ba-nettverket har vært pådriveren for at denne 

håndboka er laget. 
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5.4 Intervju med Vegdirektoratet. 

Statens vegvesen la i vinter fram et høringsutkast for en ny håndbok,                                                                                                   

HB 138 Modellgrunnlag – Krav til grunnlagsdata, modeller, utsettings- og 

innmålingsdata. 

Vi avtalte derfor et møte med Thor Sigurd Thorsen i Vegdirektoratet som 

har vært redaktør for utkastet. 

 

Sammendrag av intervju 

Vi begynte møtet med å snakke litt om selve prosessen med høringsutkastet. Thorsen 

fortalte at de hadde valgt å sende utkastet ut på høring ganske tidlig, selv om de vet at det er 

uferdig og har en del mangler. Grunnen til dette er at de ønsker å nå flest mulig, og få flest 

mulig tilbakespill slik at de kan gjøre endringer tidlig. ”Det var greit å få sendt ut en versjon 

nå ganske tidlig, sånn at folk kan gi tilbakemeldinger. Det er vanskelig å nå ut med 

informasjon til alle og da er det greit å sende det ut på høring, for da får alle det i postkassa. 

Så det er et ganske uferdig eksemplar som ble sendt ut, men det er i grunn greit, for da går 

det an å få gjort mye endringer.” Thorsen regner med at den ferdige håndboken er klar en 

gang til høsten. 

Thorsen sier at det folk har kommet med tilbakemelding på stort sett er at det er et uferdig 

produkt, men det var forventet. Det har også kommet en del tilbakemeldinger på at 

håndboka innholder for mye veiledning. ”I prinsippet er en håndbok bare en kravliste der du 

skal liste opp hva de ulike partene skal levere. Her er det en slags blanding av veileder og 

kravliste. Så egentlig burde en rendyrket en håndbok som en ren kravspesifikasjon, og så 

burde en ha en veileder i tillegg. Så det er mulig vi kommer til å omstrukturere.” 

Det er i følge Thorsen ikke nok å komme med en ny håndbok for at Statens vegvesen skal ta i 

bruk 3D- prosjektering fullt ut. De må også endre mange andre håndbøker og dokumenter. 

”Det er en stor jobb å få endret alle håndbøker, skrevne dokumenter, kontrakter osv. for at 

en skal få implementert at nå er det 3D-prosjektering som gjelder. Når entreprenøren skal 
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begynne å bygge må det stå i kontrakten hans at han skal bygge etter 3D-modell, og ikke 

etter tegninger og stikningsdata fra KOF filer.” 

Thorsen forklarte at 3D-prosjektering gir en stor gevinst for Statens vegvesen når det 

kommer til kvalitetssikring. Tegninger på papir eller pdf kan gjenbrukes i veldig liten grad, 

kommer det endringer må hele tegninga byttes ut. Selv ved ganske små endringer må 

kanskje mange tegninger byttes ut. ”En kum kan være representert på mange tegninger. Hvis 

det blir endringer på den, blir det en manuell jobb å oppdatere alle tegninger hvor kummen 

er representert. I en 3D-modell oppdaterer du kummen en gang, og så blir den automatisk 

oppdatert i hele modellen.”  Tegninger kan heller ikke brukes i stikningsutstyr eller 

maskinstyringsutsyr, man er avhengig av å bestille stikningsdata i tillegg.  

Thorsen mener at 3D-prosjektering fører til færre feil på byggeplass, og der er det mange 

penger å hente. Han påpeker at det er for tidlig å konkludere og komme med noen konkrete 

tall på besparelser, men erfaringer fra byggebransjen og oljebransjen kan gi en liten 

pekepinn. ”Det vi har litt erfaring med er de prosjektene vi har kjørt i mange år, som Ulven-

Sinsen og Bjørvika. De har noen erfaringstall på at feil på byggeplass har gått ned. Så det 

finnes litt, men ikke nok til å konkludere.” 

Thorsen nevnte også at 3D-prosjektering kan gi raskere planleggingsprosesser, da det er 

enklere for beslutningstakerne å sette seg inn i prosjekter. ”Tegningsheftet blir fort veldig 

teknisk, du må bla veldig mye for å se sammenhengen, mens en 3D-modell ser det ut som de 

fleste skjønner ganske intuitivt. Det kan gi kortere planleggingsprosesser da politikerne 

raskere kan sette seg inn i, og forstå konsekvensen av det som er under planlegging.” 

Det er i følge Thorsen deler av bransjen som er veldig interesserte og presser på for at 3D-

prosjektering skal tas i bruk fullt ut. Mens andre aktører i bransjen er mer tilbakeholdne. 

Men han sier at også entreprenørene har mye å tjene på 3D. ”På grunn av at markedet er 

tøft vil mange prøve å begrense usikkerhetsmomentene, og er derfor tilbakeholdne med å 

prøve noe nytt. Det viser seg imidlertid i praksis at det er effektiviserende for de som har tatt 

det i bruk. Det gjelder både byggherrer og entreprenører.” 
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Til slutt kommer vi inn på kommunikasjon mellom de forskjellige aktørene i et prosjekt. 

Thorsen mener det ville vært en god måte å distribuere informasjon ved at alle fagpersoner 

har tilgang til en server hvor de kan hente ut data som er aktuelle for den enkeltes jobb. ”Det 

er jo en teknisk side, og en arbeidsmetodisk side. Den tekniske er at vi må få etablert en 

database eller server hvor hver enkelt fagperson får tilgang til de data han trenger for å 

utføre sin jobb, det tror jeg er en god måte å distribuere informasjon på.” 
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6 Presentasjoner 

6.1 Håndbok 138 

 

Statens vegvesen hadde i vinter et høringsutkast til en ny 

håndbok ute på høring. Håndboka skal etter planen bli ferdig 

høsten 2011. Det er forventet at det blir en del endringer i 

den endelige versjonen. Håndboka kommer i stand etter 

påtrykk fra bransjen med ba-nettverket i spissen, men også 

vegdirektoratet ser stor nytte av den.  

Formålet med håndboka er definert på følgende måte: ”Formålet med håndboken er å 

effektivisere planlegging, prosjektering og bygging av veg ved å stille entydige kvalitetskrav 

til dokumentasjonen som utarbeides i vegprosjekter. Tradisjonelt har Statens vegvesen bestilt 

tegninger og teknisk beskrivelse som dokumentasjon av sine prosjekter. Med HB 138 

formaliseres bruk av 3D-modeller, og det stilles kvalitetskrav til grunnlagsdata, utsettings- og 

innmålingsdata.”[21] 

Målgruppen for håndboka er prosjektledere, byggherrer, planleggere og prosjekterende 

samt kontrollingeniører og landmålere. Vi har her laget en kort oppstilling av det som er 

mest aktuelt for landmåleren i håndboka.[21] 

 Statens vegvesen har som mål at innen 5 år skal all prosjektering og bygging samt 

forvaltning, drift og vedlikehold skje i eller på bakgrunn av objektbaserte 3D-

modeller. Modelldata skal lagres på åpent, dokumentert format i databaser. 

  Det legges mer innsats i å etablere grunnlagsdata av riktig kvalitet før planleggingen 

starter. I praksis betyr dette at prosjektledere må være tidlig ute med å bestille 

grunnlagsdata, særlig hvis det skal foretas flyskanning. 

 Grunnlagsdata skal beholdes uendrede bortsett fra ved justering av grunnforhold og 

massetyper og ved avdekking av uforutsette forhold i byggefasen (For eksempel 

ukjente rør/kabler i grunnen, arkeologiske funn med mer). Originale grunnlagsdata 

skal ikke leveres tilbake til oppdragsgiver. Nye eller endrede grunnlagsdata skal 
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leveres med ”som utført” dokumentasjonen. Grunnlagsdata beholder SOSI-

objektkoder i prosjektets livsløp. 

 Ved bestilling av grunnlagsdata for flere prosjektfaser skal fasen med strengest krav 

til kvalitet legges til grunn for bestillingen. For alle typer grunnlagsdata stilles det 

krav til følgende egenskaper: Nøyaktighet, datum, metadata og format. 

 Alle grunnlagsdata skal leveres i datum: Euref 89 NTM i grunnriss og NN1954 i høyde. 

Offisielt nasjonalt datum til forvaltning er Euref 89 i UTM projeksjon. 

 I denne håndboken er modell definert som en tredimensjonal, digital gjengivelse av 

det planlagte eller bygde veganlegget. Modellene skal vise en abstraksjon av alle fag 

og objekter som inngår i den ferdig bygde vegen. Modeller som utarbeides i 

prosjektfasene skal gjenbrukes og berikes frem til anlegget er bygget. Data fra 

modellene kan deretter benyttes til forvaltning, drift og vedlikehold av vegen. 

 Kravene til 3D-prosjektering gjelder uavhengig av prosjektets størrelse, geografiske 

plassering eller kompleksitet. Alle fag som inngår i et vegprosjekt skal utarbeides i 3D 

hvis ikke annet er angitt i kontrakten. 

 Modellene skal beskrive objekters geometri og geografiske plassering ved hjelp av 

punkt, linjer, flater, og volumobjekter (solids). 
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Figur 18 Viser eksempler på referansepunkter / linjer på objekter 

 Fagmodellene skal utarbeides og distribueres på prosjekteringssystemets 

originalformat og på LandXML format. Entreprenør skal kunne ta ut nødvendige 

utsettingsdata fra fagmodellene, enten direkte fra LandXML filene eller fra 

referansepunkt og referanselinjer i originalformatet. 

 Terrengoverflatemodellen skal beskrives ved hjelp av innmålte eller skannede data 

som er triangulerte eller rutenettsberegnet og med nødvendig antall knekklinjer til å 

gi en korrekt gjengivelse av terrenget. Terrengoverflatemodellen skal leveres som en 

sammenhengende LandXML triangelmodell eller rutenettsmodell. 

 Entreprenører skal levere innmålinger til tre formål: 

1. For å dokumentere kvalitet på utførelse. Innmålingsdata skal kunne 

sammenstilles med prosjekterte modeller og dokumentere at objektet er 

brygget som prosjektert og innenfor toleransekrav. 

2. Som grunnlag for mengdeberegning. Innmålinger skal dokumentere volum på 

mengdene som oppgis i målebrev. 

3. Som grunnlag for oppdatering av fagmodeller ved godkjente endringer eller 

avvik. 



 

53 
 

Optimalisering av stikningsdata fra 3D / BIM modeller______________________ 

Entreprenør skal ha et system som sikrer oversikt over alle innmålinger og viser at 

kvalitetskrav til ulike typer innmålinger blir tilfredstilt. 

 Grunnforholdsmodellenes geometri må oppdateres etter hvert som lag i grunnen 

avdekkes under bygging. Entreprenøren er ansvarlig for fortløpende innmåling av 

avdekkede lag i grunnen, og disse innmålingene danner grunnlag for oppdateringer 

av grunnforholdsmodellen. 
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Håndboka definerer de ulike parters roller og oppgaver i forbindelse med 

utbyggingsprosjekter. Definisjonene blir gjort på følgende måte i håndbok 138: 

 

6.1.1Oppdragsgiver 

 

Oppdragsgiver skal etablere prosjektserver og gjøre styrende dokumenter, maler og 

grunnlagsdata tilgjengelig for partene. Oppdragsgiver skal kvalitetssikre og godkjenne 

dokumentasjon som leveres før den gjøres tilgjengelig for tredjepart. Det innebærer blant 

annet å dokumentere kvalitet på grunnlagsdata. 

 

Oppdragsgivers oppgaver: 

 Etablere prosjektnavn, prosjektnummer, og fasenummer i faseregisteret 

 Bestille grunnlagsdata i god tid før oppstart, særlig viktig mht terrengskanning 

 Opprette prosjektserver 

 Etablere katalogstruktur på prosjektserver 

 Tilgjengeliggjøre styrende dokumenter, maler og regler for arbeidsmetodikk 

 Tilgjengeliggjøre grunnlagsdata på prosjektserver 

 Sørge for at siste, gjeldene objektliste er tilgjengelig 

 Etablere dokumentnøkkel, arkivnøkkel og filnavnnøkkel 

 Opprette brukerkontoer og sette tilgangskontroll til prosjektserver 

 Etablere regler og rutiner for varsling ved distribusjon av data 

 Etablere regler for godkjenning av leveranser fra rådgiver og entreprenør 

 Sørge for at sluttdokumentasjon og som utført dokumentasjon blir arkivert 

Oppdragsgivers kontroll: 

 Kontrollere at kvaliteten på grunnlagsdata er i henhold til krav 

 Kontrollere rådgivers egen kvalitetsdokumentasjon ved revisjoner 

 Kontrollere entreprenørs egen kvalitetsdokumentasjon av endringer 

 Sjekke at dokumentasjon leveres i henhold til ”prosjektinformasjonen” 

 



 

55 
 

Optimalisering av stikningsdata fra 3D / BIM modeller______________________ 

6.1.2 Rådgiver 

Rådgiver skal hente og levere nødvendig dokumentasjon på prosjektserver til avtalt tid og på 

avtalt struktur samt dokumentere kvalitet på levert materiale. 

Rådgivers oppgaver: 

 Hente grunnlagsdata og styrende dokumenter på prosjektserver 

 Benytte prosjektserver ved distribusjon av dokumentasjon 

 Benytte vedtatt katalogstruktur ved distribusjon av dokumentasjon 

 Benytte vedtatt dokumentnøkkel, arkivnøkkel og filnavnnøkkel 

 Varsle partene i henhold til kontrakten når ny dokumentasjon distribueres 

 I byggefasen: Oppdatere grunnforholdsmodell basert på data fra entreprenør 

 I byggefasen: Oppdatere fagmodeller med godkjente endringer 

 Holde prosjektinformasjonen oppdatert 

 Sørge for at kun siste, gjeldene data distribueres 

 

Rådgivers egenkontroll: 

 Kvalitetssikre egen dokumentasjon før den distribueres 

 Kontrollere kvalitet på fagmodeller 

 Kontrollere tegninger, tema- og presentasjonsfiler i henhold til HB139 

 Kontrollere at innholdet i tverrfaglig modell er et produkt av fagmodellene 

 Dokumentere at kollisjonskontroll mellom fagmodeller er utført ved revisjoner 

 Kontrollere at det er samsvar mellom tegninger, modeller og beskrivelser 

 Sjekke at objekter i modellen har riktig status 
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6.1.3 Entreprenør og landmåler 

Entreprenører skal hente og levere nødvendig dokumentasjon fra prosjektserver til avtalt tid 

og på avtalt struktur samt dokumentere kvalitet på levert materiale. 

Entreprenørs / landmålers oppgaver: 

 Laste ned nødvendig dokumentasjon fra prosjektserver 

 Benytte prosjektserver og vedtatt katalogstruktur 

 Navngi filer, objekt og lag etter regler i håndbok 138 og i håndbok 139 

 Bygge etter siste revisjon av modeller, tegninger og utsettingsdata 

 Om kontraktsfestet: Ta ut utsettingsdata og arbeidstegninger fra fagmodeller 

 Laste ned dokumentasjon etter mottatt varsel 

 Dokumentere endringer med innmåling, skanning og prosjektering 

 Levere innmålinger for oppdatering av grunnforholdsmodell 

 Levere innmålinger/skannerdata for sprengt fjellflate i tunnel  

 Oppdatere fagmodeller til ”som utført” hvis avtalt i kontrakt 

 Sørge for at kun siste, gjeldende dokumentasjon distribueres 

 Varsle partene som avtalt i kontrakt når ny dokumentasjon distribueres 

 Holde prosjektinformasjonen oppdatert 

Entreprenørs egenkontroll: 

 Kontrollere fastmerker og grunnlagsnett i henhold til krav i HB 025 

 Kontrollere utsettingsdata hentet fra modellen 

 Kontrollere at innmålingsdata leveres i henhold til krav 

 Følge status på objekter i fagmodeller i byggefasen 
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6.2 Fylkesveg 456 Vågsbygdvegen 

NCC bygger ny fylkesveg i Kristiansand i et arbeidsfellesskap                                                                      

med Repstad anlegg. Prosjektet benytter 3D-prosjektering,                                                                                

så det var relevant for oss å ta en tur til anlegget. 

Vegprosjektet består av 2,4 km ny firefeltsvei, som omfatter:  

 En hovedtunnel med to separate løp på 1,3 km  

 To mindre tunneler  

 To bruer  

 Fem rundkjøringer   

 En rekke mindre betongkonstruksjoner  

Kontrakten har en totalverdi på 595 millioner kroner.[16] 

Vårt besøk på anlegget var fra 28. februar til 2. mars. Stikningslederen på prosjektet, Endre 

Abrahamsen, ga oss omvisning. Vi så på flere betongkonstruksjoner som allerede var bygget, 

tunnelportaler og vi fikk også omvisning inne i tunnelen. Stikningsdataene på prosjektet er i 

3D, de har fått både punkt- linjemodeller og triangulerte modeller. En av stikkerne som var 

innleid, Andreas Hansen, viste oss teknikken med å hente ut stikningsdata fra modellen. Han 

var veldig fornøyd med modellgrunnlaget, og mente det lå mer en nok informasjon inne i 

modellen. Med noen få tastetrykk hentet han ut linjer fra modellen å la dem inn i måleboka.  

 

Figur 19 Oversikt over anleggsområdet på Fv 456 
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6.3 Gemini Terreng & Entreprenør 7.2 

Powel lanserte 5. april 2011 en ny versjon av 

Gemini Terreng & Entreprenør. Gemini Entreprenør 

er et fagverktøy for entreprenørbransjen. Verktøyet 

dekker behov ved masseberegning av terrenginngrep, prosjektoppfølging, avregning, 

dokumentasjon i henhold til prosesskode/Norsk standard og 3D-visualisering av prosjektet. 

Gemini Terreng er et 3D-prosjekteringsverktøy som dekker behov hos planlegger, konsulent 

og entreprenør.[18] Vi har ikke hatt mulighet til å teste den nye versjonen, men vi har fått 

litt informasjon fra Powel om hva som er nytt. Vi har her laget en kort opplisting av det vi 

synes er det viktigste nytt i den nye versjonen: 

 Geometisk kontroll er utvidet med geometrisk kontroll tunnel, geometrisk kontroll 

linje og geometisk kontroll punktdifferanse 

 Multirapport er en ny opsjon som gir mulighet for å kjøre en samlerapport av veger, 

kryss, byggegrop og applikasjonslag. 

 Det er en ny mulighet for å vise masseberegninger i planvisning med skravur. 

  Programmet støttet nå import av LandXML 3D linjer, uttegning av vegkropp og 

endringer i overbygningstabell (tradisjonell VIPS). 

 Det er gjort endringer i brukergrensesnittet i programmet. Brukere vil oppleve et mer 

intuitivt grensesnitt hvor flere valg er flettet sammen i samme dialog. 

 Det er nå mulig å importere kontraktsposter i prosjektet. Kontraktspostene leveres fra 

anbudsprogram på LandXML og kan importeres i prosjektet. 

 Det er implementert et nytt format for eksport: LandXML bruddlinjer. 

 Import av kartdata er oppdatert med muligheter for å ta inn kommuneplaner og 

reguleringsplaner iht. SOSI versjon 4.3. 

 Det er en ny mulighet for å generere senterpunkt av sirkler og andre lukkede 

elementer (f.eks. mangekanter).[17] 

 

 

  



 

59 
 

Optimalisering av stikningsdata fra 3D / BIM modeller______________________ 

6.4 VDC 

NCC har siden 2007 ferdigstilt bygg og anleggsprosjekter ved bruk av 3D modeller før 

produksjonen igangsettes. I Norge har dette vært mest brukt under konstruksjon av bygg og 

deler av prosjekter i anlegg. Dette har vært for å få de som er involvert i prosjektene til å få 

et bilde av byggeprosessen og det ferdige prosjektet. Denne prosessen kalles Virtual 

Construction.  

Fordelen med de prosjektene man har brukt 3D-modeller for, er bedre kommunikasjon som 

resulterer at man kan ta avgjørelser tidlig i prosessen. Byggeprosessen har fått bedre flyt og 

mindre feil. I prosjektoppfølging har man sett at det kan spares opp til 17 % av 

prosjekteringskostnadene ved bruk av 3D modeller.[19] 

VDC skal nå inn i hele anleggsdelen av NCC. Dette er for å få en effektivisering av 

byggeprosessen gjennom sammenstilling, visualisering og utnyttelse av tilgjengelig data og 

informasjon. Dette skal føre til: 

 Økt effektivitet 

 Lavere kostnader 

 Bedre inntjening 

 Færre feil 

 

       Figur 20 VDC tankegang 
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Utviklingen er bygget opp i 3 nivåer: 

1. 3D-prosjektering  
•Visualisering av prosjektet 

•Sammenstilling av fagmodeller 

•Kollisjonskontroll av modellen 
 

2. Integrering 
•Bygnings Informasjons Modell (BIM)  

•Tid (4D)  

•Kalkyle (5D)  
 

3. Automatisering 

•Nye teknologier  

•Optimalisert prosess[20] 
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7 Diskusjon  

7.1 BIM 

Anleggsbransjen, som vi har valgt å rette oppgava mot, benytter ikke BIM per i dag. Det som 

brukes er digitale 3D-modeller, men I-delen av BIM mangler, altså informasjonsbiten. Vi 

erfarte gjennom intervjuet med Aas-Jakobsen at det kan ligge litt informasjon i lagnavnene, 

men det er ikke på langt nær BIM nivå. Det er et ønske i bransjen om å dreie mer over mot 

BIM også innen anlegg, og nye programmer er under utvikling. Vianova kommer i følge Idar 

Kirkhorn med et nytt Novapoint-program, Novapoint 19 DCM, høsten 2011. Vårt inntrykk 

etter å ha fått en kort demonstrasjon hos Vianova at det vil bli et fullgodt BIM-verktøy for 

samferdsels-prosjekter. Vi regner med at andre programutviklere også vil komme på banen 

med BIM løsninger, noe som etter vår mening vil være positivt for bransjen da økt 

konkurranse vil føre til et best mulig produkt.  

Fokuset vårt har derfor vært på uthenting og bruk av stikningsdata fra digitale 3D-modeller, 

siden det er det som blir benyttet i dag. Vi har fått demonstrert flere verktøy og metoder 

som er mulig å bruke i dag, men vi har ikke hatt tilgang til ekstraverktøy som er utviklet for å 

forenkle uthenting av stikningsdata. Derimot benyttet vi grunnfunksjoner i AutoCAD, og 

erfarte at det kunne være vanskelig for noen som ikke har kjennskap til programmet. Vi 

mener at tilgang og opplæring av spesialverktøy for stikking vil forenkle arbeidsprosessen 

betraktelig.  

 

7.2 Stikningsingeniører  

I dag brukes programmer som Gemini Terreng & Entreprenør der de får modellene både i 

punkt / linje-modeller og triangulerte modeller, som er fullgodt stikningsmessig. Vi snakket 

med stikningsingeniører når vi var på anleggsbesøk i Kristiansand, de var veldig fornøyd med 

3D-modellene som de var i dag, da de fikk den informasjonen de ønsket ut fra den. De ville 

helst ha en modell med minst mulig overflødig informasjon. Så vi er av den oppfatning at en 

overgang til BIM nok ikke først og fremst er en fordel for stikningsingeniørene, men en større 

fordel for prosjektet generelt og byggherre. Vi ser også at de framtidige BIM-verktøyene som 
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er under utvikling kan gi fordeler for stikningsingeniøren, selv om de ikke føler dette behovet 

i dag.  

Stikningsingeniørene må selv være aktive og følge med på nyheter som kommer på 

markedet. Det er fort gjort å slå seg til ro med det utstyret en har og ikke føle behov for 

videre utvikling. Selv om en må avsette litt tid på å lære seg nye programmer og systemer, er 

det mye å hente i økt effektivitet på sikt. For å få de riktige stikningsdataene, og med den 

kvalitet en behøver, må stikningsingeniørene selv være aktive og synliggjøre sine behov 

overfor bedriften og leverandør av data. 

 

7.3 Kommunikasjon 

Vi har erfart gjennom arbeidet at kommunikasjon mellom de forskjellige aktørene har vært, 

og til dels er en stor utfordring. Inger Hokstad i ba-nettverket nevnte i intervjuet at det 

tidligere var store utfordringer med kommunikasjonen, og at den til tider var konfliktfylt. Ba-

nettverket har jobbet med å bedre dette. Gjennom samlinger har folk blitt kjent og etter 

hvert forstått at de må dra i samme retning. En del av kommunikasjonsutfordringene ligger 

også i regler som blir gitt av byggherre. Entreprenør har ikke anledning til å kommunisere 

direkte med konsulent, alt skal gå gjennombyggherre. Dette fører til et tungrodd system, 

hvor enkle problemstillinger kan ta lang tid å løse opp i. Grunnen til dette skyldes at 

entreprenør og konsulent ikke skal ha mulighet til å gjøre avtaler ”under bordet”, som kan 

føre til ekstrakostnader for byggherre. Vi har forståelse for at det må være mulig for 

byggherre å kontrollere kommunikasjonen, da det antagelig vil være naivt å tro at absolutt 

alle i bransjen vil opptre redelig. Vi mener derfor at en felles BIM-modell hvor alle involverte 

parter har tilgang, og at endringer blir loggført, vil føre til en stor forbedring av 

kommunikasjonen. Da vil alle kunne se de endringer som blir gjort, og av hvem.    

På årets stikningskonferanse ble det nevnt arbeidsformer hvor hyppig møteaktivitet med alle 

involverte aktører løste litt av problemet. Vi mener dette er en bra metode da utfordringer 

og problemer med prosjektet må løses løpende. En unngår da en situasjon hvor e-post blir 

sendt frem og tilbake mellom de involverte, noe som kan være veldig tidkrevende.
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Det er også et poeng at entreprenør ikke må se på det trege systemet som en hindring for å 

ta kontakt med konsulent når det gjelder viktige ting. Problemet som oppgaven vår tar 

utgangspunkt i er at NCC hadde utfordringer med å hente ut stikningsdata i forbindelse med 

et prosjekt på Kolsåsbanen. De benyttet store ressurser på å digitalisere linjer på nytt. På 

vårt møte hos Aas-Jakobsen mente Espen Aass og Odd Erik Rommetvedt at dette enkelt 

kunne vært løst med en telefonsamtale og noen få tastetrykk. Her ser en viktigheten av at 

kommunikasjonen mellom konsulent og entreprenør er god. I følge Aass og Rommetvedt ble 

ikke Aas-Jakobsen kontaktet i forbindelse med modellen på Kolsåsbanen. Dette ble også 

bekreftet av NCC på et VDC-møte. Hadde NCC kontaktet Aas-Jakobsen i starten av prosjektet 

kunne de ha bidratt med opplæring og ressurser kunne vært spart. Lærdommen fra dette er 

at opplæringskostnader ved starten av et prosjekt kan føre til mange penger spart underveis, 

og at nyttig kunnskap blir brakt med videre til nye prosjekter.  

Vi erfarte også at det er store forskjeller på kunnskapsnivået innad i et firma og det kan være 

mye å hente ved å utnytte egne kunnskaper bedre. Dersom en person sitter med erfaring og 

nyttig kunnskap som effektiviserer, må denne spres til de andre ansatte i firmaet. 

7.4 Økonomi 

Erfaringstallene som Luleå tekniska universitet presenterer er hentet fra bygg. Vi antar at det 

vil være noen forskjeller i forhold til anlegg, og at tallene ikke helt uten videre kan overføres 

direkte. Men vi mener det gir en klar pekepinn på at det er mulig å redusere kostnader, noen 

poster vil nok være mindre, mens andre også kan være større. Vi har ikke klart å fremskaffe 

erfaringstall fra anleggsvirksomhet. Grunnen til det er nok at det er såpass nytt at prosjekter 

som har benyttet 3D fullt ut, ennå ikke er ferdigstilt. 

Vi har prøvd å innhente informasjon om kostnader knyttet til innkjøp av spesiallagde 

datasett med stikningsdata for hvert enkelt prosjekt, mot det å lære opp egne ansatte til å 

hente ut stikningsdata fra de datasettene som foreligger. Vi har ikke fått noe klart svar på 

omfanget av kostnaden med spesiallagde datasett, men et kurs i AutoCAD koster 

eksempelvis 8400 kr, noe som vi anser for å være en mindre kostnad. Høyst sannsynlig 

lønner det seg å lære opp egne ansatte. Da vil en heve kompetansenivået i bedriften 

vesentlig, og i tilegg vil ansatte være oppdatert slik at nye programmer kan læres uten store 

problemer. Vi mener bedrifter som har høy kompetanse på dette området vil ha et 
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konkurransefortrinn overfor andre bedrifter. Det vil også være mer effektivt at 

stikningsingeniørene selv kan hente ut nye data hvis modellen endres, i stedet for å vente på 

at konsulenter skal produsere nye tegninger.     

 

7.5 Videre utvikling 

Vi ser for oss at utviklingen innen 3D og BIM kommer til å vokse i tiden fremover. Vianova's 

satsing på BIM for samferdsel vil etter vår mening få de andre aktørene innen 

programutvikling til å følge etter. Statens vegvesen, som er en av de største byggherrene 

innen anleggsvirksomheten i Norge, viser med håndbok 138 at de er villige til å satse på BIM. 

Foreløpig har de største entreprenørene gått foran og presset på for å få fart på utviklingen. 

Etter hvert som det blir stilt krav vil flere av entreprenørene komme etter, også de som i 

utgangspunktet er skeptiske til å begynne med noe nytt. Vi mener det er en stor fordel for 

de som velger å satse tidlig. De kommer til å få et stort fortrinn i flere år, mens de som har 

vært sent ute kommer til å slite med manglende kompetanse. NCC viser med sitt konsept 

VDC at de med på utviklingen, noe vi mener er veldig gunstig for bedriften og deres 

muligheter fremover. 

Entreprenørene, og også øvrige aktører i bransjen, må se nytten av å bruke ressurser på å 

heve kompetansen så de hele tiden er i forkant av utviklingen. En utvikling som går så fort at 

også utdanningsinstitusjoner har problemer med å henge med. Det ble nevnt i forbindelse 

med et møte på NCC at de ofte var overasket over hvor lite norske studenter kan når de 

kommer ut i arbeid, og hvor lite oppdatert kunnskapen var. De viste til studier i utlandet, 

som i mye høyere grad benyttet seg av innleide forelesere fra bransjen. Vi mener de største 

aktørene i bransjen bør se nytten av å bruke ressurser på kompetanseheving.  
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7.6 Videre forskning 

Vi har gjennom arbeidet med oppgaven erfart at det er lite erfaringer å vise til ved bruk av 

digitale 3D-modeller og BIM i anleggssammenheng.  

Etter hvert som nye anleggsprosjekter begynner å benytte BIM som verktøy, vil det være 

interessant å se på hvor mye som effektiviseres og hvilke kostnader som blir spart. 

Det hadde også vært spennende å se på erfaringer med bruk av de nye verktøyene / 

programmene som er under utvikling.  

 

7.7 Evaluering av metodevalg 

 

Vi har erfart at det er lite litteratur å finne om BIM for samferdsel da dette er ganske nytt på 

det området. Det ble derfor begrenset hvor mye vi kunne basere på dokumenterte fakta.  

Intervjudelen ble naturlig nok mest omfattende på grunn av de begrensede skriftlige kildene. 

Intervjuer som metode for å innhente informasjon synes vi har vært svært nyttig. Ved å 

bruke en kvalitativ tilnærmingsmåte fikk intervjuene form som en samtale. Det mener vi var 

veldig positivt, da intervjuobjektene selv kunne komme med innspill som førte til nye 

spørsmål.  

Vi har også hatt stor nytte av å delta på konferanser, da vi har fått høre hva slags 

utfordringer bransjen har i et større perspektiv enn kun stikningsdata. 
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8 Konklusjon 
 

Etter å ha hentet ut stikningsdata fra modellen vi fikk fra NCC i to forskjellige programmer 

ser vi at: 

 Det er mulig å hente ut stikningsdata med dagens verktøy på en effektiv måte. 

Videre har vi sett at kostnader på opplæring av egne ansatte er lønnsomt, noe som fører til 

følgende konklusjon: 

 Det er mer gunstig å heve datakompetansen blant egne stikningsingeniører enn å 

kjøpe spesiallagde datasett for hvert prosjekt. 

Til slutt ser vi at de nye BIM verktøyene som kommer vil føre til at: 

 Kommunikasjonen vil bedres betraktelig ved at alle aktørene jobber mot en felles 

BIM-modell. 
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Vedlegg A - Logg 

 

Uke  

2 Møte med NCC, Arbeid med Prosjektplan 

3 Arbeid med Prosjektplan 

4 Innlevering prosjektrapport, arbeid med nettside og ekskursjon til 
Minnesund med NCC  

5 Innlevering av nettside, påbegynnelse litteratur og oppgave 

6 Litteratur 

7 Ekskursjon til stikningskonferansen 2011. 

8 Strukturering av oppgaven, arbeid med intervjuoppsett 
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10 Møte med Aas Jakobsen og BA-nettverket,  

11 Møte med Statens vegvesen, litteratur 

12 Arbeid med intervju 

13 Intervju hos Vianova Systems 
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15 Påskeferie 
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17 Rapportskriving 

18 Rapportskriving 

19 Rapportskriving 

20 Rapportskriving 

21 Rapportskriving og innlevering. 
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