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Ekstrakt 

Oppgaven tar for seg BIM i byggeprosessen og hvordan denne måten å jobbe på er med å 

effektivisere den tradisjonelle arbeidsmetoden. Det gis en kort innføring i hva BIM er i 

kapittel 2. Videre er det intervjuer og casestudier som gir grunnlag til oppgavens resultater 

og konklusjon. 
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1 Forord 

Forord 
Denne bacheloroppgaven ble utarbeidet av arbeidsgruppen, i samarbeid med 
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for teknologi. Det ble videre opprettet kontakt 
med Sweco TI Trondheim, som er et av rådgiverfirmaene som ansees å ha god 
kunnskap om bruk av BIM. De har tegnet i 3D siden slutten på 80-tallet. Sweco har 
derfor viktige ressurser som vi har kunnet dra nytte av, og ikke minst kontakt med 
entreprenørfirmaer som vi har hatt behov for i prosjektet. De stilte med jevnlig 
veiledning gjennom prosjektet, og ikke minst kontorplasser i deres lokaler, noe som 
gjorde det lett å ha en god dialog gjennom hele prosjektet. 
 
Ønsket om å fordype seg i BIM kom da vi innså at dette var noe nytt i bransjen og 
noe vi med stor sannsynlighet vil ha behov for å kunne mer om når vi går ut i 
arbeidslivet. Målet med oppgaven var å kartlegge hvordan BIM kan effektivisere 
byggeprosesser og å se på hvor langt bedrifter har kommet i implementeringen. 
 
Vi vil rette en spesiell takk til veileder på HIST, Johnny Holst. I tillegg vil vi rette en 
ekstra stor takk til Gjermund Johnsen og Lars Gustav Larsen for flott oppfølging og 
veiledning hos Sweco. Vi er også takknemlig for alle i Swecos lokaler som har hjulpet 
med å svare på alt av spørsmål vi måtte komme med.  
 
Videre takker vi alle som har vært villige til å stille til intervju i forbindelse med 
oppgaven, hvor vi spesielt nevner Rune Uhrenholdt Jacobsen hos Skanska som 
også tok oss med på befaring på byggeplassen til Clarion Hotell og Kongress i 
Trondheim. Dette ble også et av våre casestudier. 
 
 

 
 
 
23.mai 2011 
 
 
_______________                  _______________               _______________ 
     Lillian Gjerp                           Marthe Bostad                    Ingvill S. Singsdal                     



 2 BIM i byggeprosessen 

Sammendrag 
Oppgavens hovedhensikt var å kartlegge på hvilken måte BIM kan effektivisere 
byggeprosessen, på byggeplass. Videre ble det sett på fordeler og utfordringer med 
BIM i dag.   
 
Det ble valgt å gjøre et dyptgående litteraturstudie i starten for å få en forståelse for 
begrepet BIM. Videre ble det gjort intervjuer med et utvalg personer med relevant 
erfaring i forhold til BIM og til sist ble det utført to casestudier. Casene ble valg ut fra 
at det var to prosjekter som var kommet forholdsvis langt i bruken av BIM på 
byggeplass.  
 
Det er mange lovord om BIM i byggebransjen. Og det skaper engasjement hos 
mange. I litteraturstudiet leste vi mye om ambisjoner og muligheter. Etterpå, i 
intervjurunden, snakket vi med aktører fra forskjellige firmaer i forskjellige trinn av 
prosessen. Intervjuene viste et stort spenn i kunnskap om hva BIM egentlig er. Det er 
mange definisjoner av BIM i dag, og mange legger ulike betydninger i begrepet etter 
kunnskapsnivået de har. Noen aktører er mer frampå enn andre. Det ser ut for at 
konsulentene er mer kjent med BIM enn entreprenørene. De store 
entreprenørfirmaene ser nytteverdien av BIM, og er mer frampå i utviklingen. De 
mindre aktørene blir hengende litt etter. De har gjerne ikke den samme kompetansen 
som de større firmaene, og det krever en del programvare for å komme i gang. Det er 
en kostbar oppstart, og man tjener gjerne ikke på investeringen i de første 
prosjektene. Det er et problem i dag at BIM ikke har en klar definisjon. Det er mange 
meninger og oppfattninger av hva begrepet og arbeidsmetoden innebærer. Dette kan 
føre til misforståelser og problemer i prosjekter.  
 
Det er mange måter BIM kan effektivisere byggeprosessen på. I dag brukes 
modellen til kollisjonskontroller og det visuelle. Man har til nå erfart at BIM gjør det 
lettere å kommunisere i prosjekter, da alle ser det ønskede resultatet og ikke bare 
tror man har forstått hvordan det skal være. I forhold til kollisjonskontroller har man 
også erfart at flere store konstruksjonsfeil er blitt avverget før byggeplassen. Dette er 
økonomisk lønnsomt. Det er videre mulig å benytte BIM til mengdeuttak, 
prefabrikkering, FDV, 4D og 5D. Innen disse feltene er man ikke kommet særlig langt 
til nå, men det er realistisk at dette skjer i relativt nær framtid ettersom det også er 
knyttet store besparelser til dette.  
 
For at man skal kunne utnytte BIM-modellen på byggeplassen er det viktig å 
tilrettelegge for fagarbeiderne. Modellen trenger å tilpasses fagarbeiderne, så den 
dekker deres behov. Det er også viktig at de som skal bruke den får opplæring. 
Erfaring ut fra casene og intervjuer med fagarbeidere i dag tilsier at de ikke får hentet 
ut den informasjonen de trenger i modellen, og at den derfor bare blir brukt til det 
visuelle. 
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1. Innledning 

1.1 Aktualisering 
BIMi er for tiden virkelig i vinden i byggebransjen. “BIM brukes for å digitalisere 
informasjon, slik at samhandlingen i byggeprosessen kan utvikles ytterligere.”1 Dette 
er en forholdsvis ny tilnærmingsmetode i byggebransjen og bruksområdene og 
verdien av BIM er fremdeles ikke kjent i alle ledd av en byggeprosess. Flere ledende 
aktører i bransjen fastholder at det kan være både økonomiske gevinster og 
administrative fordeler ved å bruke BIM. Det påpekes at det ved hjelp av BIM er 
mulighet for både å spare tid og gjøre mindre feil i prosjekter. Tidsbesparelser og 
reduksjon i feilprosjektering er direkte knyttet til økonomiske besparelser, som igjen 
vil føre til økt konkurransedyktighet.   
 
I denne oppgaven, som er gjennomført med veiledning av Sweco TI Trondheim, er 
det forsøkt å kartlegge hvordan implementering av BIM kan effektivisere en 
byggeprosess sett fra et VVS-teknisk ståsted, hvilke utfordringer det er i 
oppstartsfasen, og hvilke fordeler man har erfart ved å benytte BIM. 
 
 ”Det er billigere å gjøre feil i bits og bytes enn med stål og betong”2 
 

1.2 Bakgrunn 
Det har i en årrekke blitt tegnet byggtegninger i 3D av rådgivende ingeniører. Disse 
har kun vært utnyttet til eget bruk i prosjekteringen, og man har levert tradisjonelle 
2D-tegninger til entreprenørene på byggeplassen. De siste års innføring av BIM har 
gitt et nytt fokus på bedre informasjonsflyt på tvers av yrkesgruppene. VVS-bransjen 
og byggebransjen generelt er med på denne tankegangen, men man ser likevel at 
det er tungt å få implementert denne måten å jobbe på ute på byggeplassen. 
Ingeniørene og arkitektene lager flotte BIM-modeller, men disse finner sjelden veien 
ut til byggeplassen. Hvis informasjonen og modellene kommer helt fram til de som 
faktisk slår spikeren i veggen, estimeres det at ytterligere besparelser og 
forhindringer av feil vil være mulig. 
 
Kommunal- og regionaldepartementet beregnet for noen år siden at byggefeil og 
skader koster ca 10 milliarder kroner årlig bare i Norge.3 Med dette tallmaterialet som 
bakteppe fremstår det som åpenbart at det er et stort potensial for å redusere 
økonomiske tap om man gjør det rett første gangen. 
 

                                            
i BIM er en forkortelse for Building Information Modelling, og ofte oversatt til norsk som 
Bygningsinformasjonsmodellering/-modell. 
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1.3 Problemstilling 
Hovedfokuset i denne bacheloroppgaven har vært å undersøke hvordan BIM kan 
effektivisere byggeprosessen tilknyttet VVS-faget. 
 
Oppgaven omfatter følgende problemstillinger: 
 

• Hvordan kan BIM effektivisere byggeprosessen for VVS-tekniske 
løsninger? 

•  Hvilke praktiske utfordringer og fordeler følger implementering av BIM i 
VVS-bransjen i dag? 

 
Gruppas effektmål har vært: 
 

• Lære om BIM-prosjektering. 
• Få kontakt med, og lære om BIM av bransjen. 
• Kjenne til BIM-prosjektering når vi kommer ut i arbeidslivet. 

 
 

1.4 Avgrensing 
For å være i stand til å gjennomføre oppgaven i henhold til de gitte rammene har 
gruppen vært nødt til å sette en del begrensninger for oppgavens kompleksitet. En 
tidsramme på 400 timer per person, og tre personer i arbeidsgruppen har vært 
rammen for prosjektet, og denne arbeidstidsbegrensningen har i seg selv vært en 
avgrensende faktor. 
 
Temaet BIM er stort og det er uendelig mange vinkler man kan tilnærme seg 
kompleksiteten i temaet. Oppgaven søker å begrense denne kompleksiteten ved kun 
å fokusere på VVS-tekniske løsninger knyttet til BIM.  
 
Videre avgrenses oppgavens omfang ved å kun redegjøre for utfordringer og fordeler 
ved bruk av BIM slik det benyttes i Norge i dag. I oppgaven fokuseres det på 
entreprenørenes side av byggeprosessen, ikke rådgivende innen VVS. Med 
byggeprosessen menes her det som skjer etter at bygget er planlagt fra rådgivers 
siden, altså ut på byggeplassen.  
 
Praktisk søkes problemstillingene besvart ved å studere to aktuelle caser og gjennom 
intervjuer med et utvalg fagpersoner som har erfaring på området. Her er det også 
forsøkt å avgrense innhentet informasjon i forhold til oppgavens generelle 
avgrensninger.  
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1.5 Metode 
Oppgaven redegjør for et tema som er nytt for mange i bransjen. Tematikken var 
ukjent for prosjektgruppen før oppstart. For å tilegne gruppen grunnleggende 
forståelse for BIM måtte gruppen først gjennomføre et forholdsvis bredt 
litteraturstudie. Litteraturstudiet gjorde det mulig å utvikle og spisse problemstillingen. 
Litteraturstudiet ble i seg selv en metode for å komme i inngrep med oppgavens 
tematikk og problemstilling, og var helt avgjørende for å få mest mulig informasjon 
om hva BIM egentlig omhandler. 
 
For å besvare problemstillingene har oppgaven gjort nytte av kvalitativ metode. 
”Formålet med de kvalitative metodene er å samle inn data som gjør det mulig å 
forstå et fenomen.” 4For oss er grunnleggende forståelse av utfordringene med bruk 
av BIM avgjørende for gjennomføring av prosjektet. Oppgaven måtte først kartlegge 
og analysere BIM før det ville være mulig å definere fordelene og ulempene ved bruk 
av BIM i bransjen. 
  
De kvalitative metodene er relevante og brukes når: 

1. Man er interessert i å studere kompliserte fenomener og hendelser som 
eksisterer eller som allerede har skjedd. Ved å velge en kvalitativ metode kan 
man skaffe seg en helhetlig forståelse av spesifikke forhold. 
 

2. Man mangler basisinformasjon til en kvantitativ undersøkelse. Har man ikke 
oversikt over alle fenomener, enheter, variabler og verdier som kan påvirke 
problemstillingen og resultatet er det ikke mulig å gjennomføre en kvantitativ 
undersøkelse.4 

 Intervjuformen som brukes i kvalitative metoder er ikke nødvendigvis like strukturerte 
og begrensende som i kvantitative metoder. Gjennom kvalitative intervju kan man få 
inngående kunnskap gjennom svar på spørsmål som ”hva, hvorfor og hvordan”. Det 
ble utarbeidet en ferdig spørsmålsmal som ble sendt ut til intervjuobjektene før selve 
intervjuet. På denne måten kunne intervjuene ledes inn mot de mest aktuelle 
temaene oppgaven ønsket å belyse og intervjuobjektene fikk godt innblikk i hva 
oppgavens tema og målsetning var. Dette sikret i tillegg at intervjuobjektene var 
bedre forberedt til samtalen.5 
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1.6 Gjennomføring 
Som nevnt ble det gjennomført et bredt litteraturstudie i begynnelsen av oppgaven 
for å danne en teoretisk bakgrunn for resten av prosjektet. Videre har gruppen utført 
intervjuer med kvalifiserte representanter fra Skanska, Reinertsen, Veidekke og 
Helsebygg Midt-Norge.  

Oppgaven har valgt å studere to caser. Begrensningen i antall caser ble gjort for å 
sikre at gruppen kunne gå i dybden på hver case, for å forstå hva som har blitt gjort 
og hvorfor. Som første case ble Clarion Kongress & Hotell på piren i Trondheim valgt. 
Selve byggeprosessen var fortsatt i startfasen, men visjonene om BIM var såpass 
klare at denne casen kunne gi svar på mange av spørsmålene og problemstillingene 
prosjektet hadde definert. Som andre case valgte vi å gå utenfor eget nærmiljø. 
Midtbygda skole i Røyken ble valgt fordi det er et prosjekt som ofte har blitt nevnt i 
forhold til BIM på byggeplass. Etter å ha snakket med Statsbygg, Forsvarsbygg, 
Helsebygg og BuildingSMART skulle det vise seg å være vanskelig å finne et 
prosjekt som har brukt BIM på byggeplassen, og Midtbygda skole var det prosjektet 
som ble oppfattet å ha kommet lengst på dette feltet. 

På bakgrunn av det bakenforliggende litteraturstudiet, den valgte metoden og den 
innsamlede informasjonen fra intervju og casestudier kunne gruppen analysere de 
innsamlede erfaringene og derigjennom finne svar på oppgavens to problemstillinger.  
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1.7 Forklaring av forkortelser og begreper 

• BIM – Building Information Modelling- Ofte oversatt til norsk som 
Bygningsinformasjonsmodellering/-modell.  

 
• IFC – Industry Foundation Classes. Standard åpent internasjonalt 

lagringsformat og standard for overføring av informasjon mellom forskjellige 
programmer. 

 
• IDM – Information Delivery Manual. Bruker/leveringsmanual. Internasjonal 

standard for innholdsbeskrivelser og krav til informasjonen i modellen.   
 
• IFD – International Framework for Dictionaries. Digital ”ordbok” med det formål 

å gjøre IFC uavhengig av språk og landegrenser. Felles internasjonale 
betegnelser for anvendelse i IFC.  

 
• BuildingSMART Norge – en ikke-kommersiell fagnøytral norsk 

medlemsforening som har som formål å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å 
utvikle og implementere åpne standarder for digitalisering av byggenæringen. 
Ønsker løsninger som gagner alle. 

 
• RIV - Rådgivende ingeniør VVS. Planlegger og prosjekterer VVS-anlegg. 
 
• Entreprenør – Er selvstendige oppdragstakere som utfører prosjekter innen 

bygg og anlegg. Utfører arbeid for en byggherre. 
 

• Byggherre – Den som bestiller, kjøper eller gir oppdrag til bygg og 
anleggsbransjen. 

 
• Lean Constructions – En metode for å forstå og forbedre den prosjektbaserte 

produksjonen i byggenæringen. Inspirert av ”Toyotasystemet”. 
 

• FDV – Forvaltning, Drift og Vedlikehold. 
 

• GSP – Grunnlag, Samhandling, Produksjon.  
 

• KS – Kvalitetssikring  
 
1.7.1 Definisjoner 

• Byggeprosessen – I denne oppgaven er det valgt å se på hvordan BIM kan 
effektivisere byggeprosessen. Her er byggeprosessen betegnet som det som 
faktisk skjer etter at bygget er prosjektert, altså på byggeplassen. Det er i 
oppgaven valgt et hovedfokus på denne delen av prosessen, da det ser ut til å 
være her det er størst potensial for utbedringer med tanke på BIM per dags 
dato.  

 
• VVS-tekniske løsninger – Når oppgaven gjør bruk av dette begrepet skal det 

forstås som Varme, ventilasjon og sanitærteknikk og løsninger på 
byggeplassen i forhold til disse.  
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2 BIM – Hva er det? 
  

2.1 Definisjon 
BIM som er forkortelsen til Bygnings Informasjons Modell eller Modellering, er kort 
fortalt digital informasjonsflyt fra vugge til grav i et prosjekts eller byggs livsløp. Når 
dette er sagt, kan det sies uendelig mye mer om hva BIM egentlig er. Etterfølgende 
kommer utdrag fra flere aktører som ansees som seriøse innen faget, og deres 
forsøk på å sette ord på hva BIM er. 
 

Statsbygg forklarer BIM som; en måte å digitalisere informasjon på - med 
dette kan man utvikle samhandlingen i byggeprosessene på nye måter. Her 
skjer alle endringer koordinert, og alle involverte kan hente ut den 
informasjonen de trenger. BIM hjelper til med å koordinere, gi oversikt, sikre 
samhandling og fleksibilitet på tvers av fagområdene og å forenkle 
arbeidsprosessene mellom aktørene.6 

 
Norsk Teknologi sier i sitt faktahefte nr.13 at man ønsker en sømløs informasjonsflyt 
mellom alle parter i prosjektet ved hjelp av en felles digital bygningsmodell som base. 
”Med BIM blir byggeprosessen fra A til Å et stort digitalt samspill, der alle fagfelt 
jobber med samme informasjon i en tredimensjonal modell.” Videre sier de at ”BIM 
blir et verktøy for økt lønnsomhet, konkurransekraft og kvalitet for bedriften i årene 
som kommer”. Det kommer til å gi bedre og rimeligere bygg for byggherrene.3 
 
Sweco har i en intern presentasjon lagt fram at visjonen med BIM er ”Fra modell til 
bygging – uten feil – til lavest kostnad – med riktig kvalitet” 7 
 

The National Institute of Building Standards (NIBS) sier at; BIM is a digital 
representation of physical and functional characteristics of a facility. As such it 
serves as a shared knowledge resource for information about a facility forming 
a reliable basis for decisions during its life-cycle from inception onward.8 

 
Ut fra dette kan man trekke ut noe av essensen og oppsummere med følgende 
stikkord: 

- En digital 3D-modell for hvert prosjekt. 
- Hver komponent blir lagt inn med informasjon. 
- Alle endringer som gjøres blir fanget opp av alle parter. 
- Informasjon trenger kun å bli gitt en gang. 
- Alle aktørene kan hente ut den informasjonen de trenger når dette ligger inne. 
- Hensikten er å gjøre byggeprosessen mer effektiv, lønnsom og feilfri. 
- Modellen skal være aktuell fra begynnelsen av byggeprosessen og gjennom 

hele livsløpet til bygget. 
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2.2 BIM – Fra begynnelsen til i dag 
Da dette med BIM er relativt nytt rent historisk sett, er det ikke oss bekjent at det er 
skrevet en ren historie om utviklingen av BIM og 3D-modellering. Her blir det likevel 
forsøkt å trekke noen hovedlinjer tilbake til hvor det hele startet. 
 
Det sies at utviklingen av 3D-modeller hovedsaklig startet med NASA (National 
Aeronautics and Space Administration, stiftet 1958) og ESA (European Space 
Agency) som utviklet datamodeller for å designe, bestille og samle sine raketter og 
satellitter. Videre fulgte fly-, bil-, skips- og offshoreindustrien etter.9 
 
Flere interessenter så på utviklingen til NASA og i 1973 var det 
ikke mindre enn tre separate grupper i Amerika som forsøkte å 
utvikle den første generasjonen av praktiske 3D-
modelleringsverktøy. Gruppene var Ian Braid ved Cambridge 
University, Bruce Baumgart ved Stanford og Ari Requicha og 
Herb Voelcker ved University of Rochester. Verktøyene gikk 
under den felles betegnelsen ”solid modeling”. I det tidlige 
stadiet ble denne kunnskapen benyttet til 3D-modellering av 
filmer, design og i dataspill. Den første kommersielle filmen som 
var basert på datagrafikk het Tron og kom i 1982. 
 
Programvarer for bygningsmodellering basert på 3D ble først 
utviklet på sent 70- og tidlig 80-tall og ble kalt CAD-systemer 
(Computer-aided design), som også var forgjengere til de 
systemene vi kjenner i dag, som AutoCAD og lignende. Det 
var kraftfulle CAD-systemer som ble utviklet, men man oppdaget at de ofte ble for 
overveldende for datidens datamaskiner og kapasiteten på disse. Dette medførte en 
del ulemper, og da de aller fleste som jobbet med bygningsmodellering var mye mer 
komfortabel med å benytte 2D tegninger, tok det tid å innføre dette i industrien. 
 
Man merket likevel, som en ringvirkning av universitetenes forskning og den intense 
industrielle utviklingen, at trenden endret seg på 1980-tallet. Ville man henge med i 
konkurransen om prosjekter måtte man begynne å gå over til 3D-design og tegning 
ved hjelp av CAD. Det gikk ikke lange tiden etter dette før man oppdaget at de 
forskjellige programvarene ikke ”snakket sammen”, og det ble et sterkt ønske om en 
videre utvikling av dette fra bransjen sin side. Da det virket som det var manglende 
vilje fra programvareleverandørene å utvikle noe nytt, var det at i 1994 
representanter fra 12 amerikanske selskaper i byggenæringen begynte å se på 
mulighetene for å få til dette selv. Året etter ble resultatene vist på en messe og 
interessen fra resten av bransjen var så stor at man bestemte seg for å gå videre. 
Industry Alliance for Interoperability ble dermed formelt stiftet i oktober 1995. Det var 
også britiske og tyske interessegrupper som raskt fulgte opp og dannet lokallag av 
IAI. Våren 1996 ble det første internasjonale IAI-møtet holdt i London. Her ble også 
navnet endret til International Alliacne for Interoperability. Det ble videre bestemt at 
man skulle basere arbeidet på den ISO-standard-utviklede Express data definition 
language. I januar 1997 ble IFC 1.0 lansert og siden da har det gått jevnt og trutt. I 
dag har IAI gått over til å bli BuildingSMART og det er mer enn 600 medlemmer fra 
hele verden. Norge er nevnt som et av landene som var med i utviklingen fra starten 
av. Dette kan skyldes at Statsbygg tidlig gikk ut og krevde at IFC-kompatibel 

Figur 1: Filmplakaten til Tron  
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programvare skulle benyttes i prosjekter der de var byggherre. GSA (General Service 
Administration – det amerikanske statsbygg) stilte de samme kravene fra 2006. 
Man ser det i byggenæringen i Norge i dag som det minste krav til å si at man 
benytter BIM er å benytte IFC-filer som grunnlag til å sette sammen 3D-modeller. 
Disse benyttes for å eliminere kollisjoner og byggefeil. Parallelt med dette utvikles 
IFD, ordboken som skal gjøre prosjekteringsfasen lettere, og disse to sammen utgjør 
produktmodellen. Det er nå et nytt følt behov som har meldt seg, standardiseringer 
av selve prosessen. Dette er det som kommer inn under det siste hjørnet i BIM-
trekanten, IDM. Svært få, om noen, i Norge har fått gode rutiner på dette. Man har en 
del planer om hvordan et prosjekt bør gjennomføres, men det er på langt nær noen 
standarder på dette. Flere fra byggenæringen sier derimot at det vil komme mer av 
dette etter hvert, og at man ser verdien av en standardisert manual for 
prosjektgjennomføring.  
 
Det fremgår av undersøkelser som er gjort av McGraw Hill Construction at i 2010 har 
over en tredjedel av de involverte i vesteuropeisk byggeindustri tatt i bruk BIM. 
Arkitektene er de som bruker BIM mest med 49 %, deretter følger ingeniørene med 
38 %, og til sist er entreprenørene med 24 %.1 

 
På hjemmebane var nye Akershus 
Universitets Sykehus et av de første 
prosjektene som benyttet full BIM i 
byggeprosessen. Dette skjedde i perioden 
2001-2008.10

  
Videre gikk Statsbygg på nytt ut og sa at alle 
deres bygg og byggeprosesser som 
hovedregel skulle benytte BIM i løpet av 
2010.11 Dette la et nytt press på 
byggeindustrien for å henge med. Mange 
jobber derfor med stadig utvikling av BIM i 
bedriften nå. 

 
Selve begrepet BIM er ikke spesielt nytt i så måte. Allerede på 1970-tallet snakket 
Charles M. Eastman fra Georgia Thech om dette, men det er altså gjennom IAI eller 
dagens BuildingSMART at begrepet har fått den betydningen vi i dag kjenner.12 
(Skrevet på grunnlag av følgende kilder:13,14,15) 
 

 
BuildingSMART Norge 
BuildingSMART Norge jobber for implementering av BIM i Norge. Det er en ”ikke-
kommersiell fagnøytral norsk medlemsforening”16  som ble startet i 2003. 
Foreningens hovedmål er å ”bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle og 
implementere åpne standarder for digitalisering av byggenæringen”.16 
BuildingSMART er en non-profit organisasjon og stiller med flere delegater for 
utvikling og ledelse både nasjonalt og internasjonalt. Årsmøtet i BuildingSMART 
Norge er foreningens øverste organ. Medlemmene i styret er alle aktører i forskjellige 
deler av den norske byggenæringen. Styret består av til sammen syv medlemmer og 
to vara-medlemmer i tillegg til styreleder. I tillegg til styret ble det i 2010 ansatt to 
heltidsansatte som står for drift, informasjon og utvikling i tillegg til organisering av 
møter og arrangementer. 
 

Figur 2: Modell av nye Ahus Sykehus 
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BuildingSMART International 
BuildingSMART International er hovedorganisasjonen som BuildingSMART Norge er 
en underavdeling av. Foreningens hovedmål og organisasjonsstruktur er på lik linje 
med BuildingSMART Norge. Non-profit, nøytral og en forening som støtter utviklingen 
av åpen BIM gjennom et byggeprosjekts livssyklus. De har regionale avdelinger i 
Europa, Nord-Amerika, Australia, Asia og Midtøsten. 

 

 

BuildingSMART International øverste organ er det ledende råd, International 
Council (IC). IC består av to oppnevnte delegater fra hver chapter (medlemsregion). 
IC møtes en gang i året. 

Mellom disse møtene utføres arbeidet med å lede organisasjonen av et 
forretningsutvalg som heter Executive Committee (ExCom). ExCom har syv 
medlemmer og leder organisasjonen på strategisk nivå. De har en liten 
administrasjon og to rådgivende utvalg: International Technical Management 
Committee (ITM) og International User Group (IUG). 

International Technical Management Committee (ITM) representerer den 
internasjonale byggenæringens programvareutviklere samt utvikler selve de tekniske 
standardene: IFC, IFC XML, Simplified IFC XML, BIM Collaboration Format etc. ITM 

Figur 3: Organisasjonskart BuildingSMART International�
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har et forretningsutvalg som heter Technical Committee (TechCom). 
TechCom utfører det praktiske arbeidet med å lede utvikling og implementering av 
standarder i programvarer. Lederen av TechCom har en fast plass i ExCom. 

International User Group (IUG) representerer den internasjonale byggenæringens 
brukere. IUG består av ett valgt delegat fra hver chapter. IUG har et forretningsutvalg 
som heter User Committee (UserCom). UserCom utfører det praktiske arbeidet 
med å lede spesifiseringen av brukerbehov.  

UserCom har to arbeidsgrupper som utvikler og definerer den forretningsmessige 
delen av BuildingSMART Ordbok (IFD Management group) og BuildingSMART 
Prosess (IDM). Lederen av UserCom er medlem i ExCom.17 

 I sin strategiplan for 2010/2011 lister BuildingSMART International opp disse 
punktene som sine mål: 

• Develop and maintain open international standards for Building Information 
Modeling (Open BIM) 

•  Accelerate market assimilation of interoperability through successful 
sustainable projects 

•  Provide networking opportunities, specifications and written guidance. 
•  Resolve high cost problems that hinder data sharing. 
•  Extend BuildingSMART processes and technology to the whole built 

environment, over its lifecycle, and encompassing leadership, production, 
facilities management and engineering maintenance.18 

 
Ved å oppfylle disse målene ser de fordeler i forhold til realisering av bærekraftig 
agendaer både i privat og offentlig sektor. Også en mulighet til bedre bygninger både 
kjappere og billigere. Muligheten til å forutsi resultater minsker også risikofaktoren i 
prosjekter. Muligheten til å oppnå energieffektive løsninger og energieffektive 
bygninger er også en fordel ved å benytte seg av åpen BIM. Disse metodene å jobbe 
på skaper også nye forretningsmuligheter.  
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2.3 Mer enn 3D 
Det er en naturlig progresjon fra 2D til 3D, 4D og 5D BIM. 3D-modeller gir verdifulle 
bidrag til kommunikasjon, men ikke alle 3D-modeller er kvalifisert som BIM-modeller, 
da 3D geometrisk representasjon kun er en del av BIM-konseptet.19  
3D-modeller inneholder svært lite intelligens, mens BIM-modeller har et høyere 
intelligensnivå. Det kan for eksempel legges inn at ei dør har rød farge og er av typen 
branndør i brannklasse EI-60.2  
 
En BIM kan normalt sees i 3D, men modellen inneholder i tillegg denne 
informasjonen som kan brukes til så mye mer. Modellen kan sees som en prototype 
av bygningen, hvor etasjer, rom, dører, vinduer og så videre er lagt inn. 
Informasjonen kan videre benyttes blant annet til å kjøre kostnadsestimat, energi- og 
dagslyssimuleringer og kontroller mot byggelover.  
 

 
Figur 4: BIM illustrasjon 

 
4D BIM kan man forklare som metoden for styring av prosjektet. I forbindelse med 
BIM brukes 4D til å beskrive en modell og dens informasjon, for eksempel i forhold til 
fremdrift. Det er her I’en i BIM kommer til sin rett, nemlig informasjon og 
informasjonsflyten.  
 

Som Thor Ørjan Holt i Multiconsult sier: 3D-modellen i BIM er verktøyet, men 
for at verktøyet skal fungere, må vi ha en metode for styring av informasjon, 
kvalitet, tid og leveranser. Det er dette vi definerer som 4D i Multiconsult, sier 
han. � Vi mener faktisk vi kan ta ut det aller meste av effekten ved at vi 
endrer vår måte å kommunisere på i prosjektene. 20  

 
4D er et svært viktig aspekt i forhold til anbudsrunden, da estimert tid på prosjektet 
blir tydeliggjort. 
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5D BIM vil si at man knytter kostnader opp imot sin tegnede 3D-modell.  Ved å 
benytte seg av den fjerde og femte dimensjonen i prosjektplanlegging synliggjør man 
tids-, metode- og kostnadsaspektet på et tidlig stadium. Dette vil det gjøre det enklere 
å avsløre feil og tydeliggjøre gangen i prosjektet, allerede før det er i gang. Det gir 
mulighet til å luke ut feil og planlegge prosjektet detaljert slik at man unngår 
problemer når byggingen er i gang.21 
 
Modellen blir en kunnskapsbase hvor informasjonsutveksling mellom aktørene skjer 
på et pålitelig grunnlag. Dette vil bistå til å lette prosesser som planlegging, design, 
bygging, drift og vedlikehold.22 
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2.4 BIM = IFC + IFD + IDM 
BIM-trekanten går stadig igjen i forsøket på å visualisere hvordan BIM fungerer. I all 
hovedsak er det tre verktøy som til sammen utgjør BIM. De fleste aktørene har ”sine” 
versjoner av trekanten. Det er her valgt å gjengi BuildingSMART23 sin versjon, da 
denne synes å være mest lettfattelig.  
 

 
 
 
 
 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1 IFC 
Industry Foundation Classes eller 
BuildingSMART Datamodell. Dette åpne 
formatet sikrer at informasjon er sømløs 
tilgjengelig i hele prosessen, uansett hvilken 
applikasjon som brukes av de forskjellige 
aktørene, som arkitekt, rådgiver og 
andre. Kjernen er at IFC modellen bygger på en 
ISO-spesifikasjon som er åpent tilgjengelig på 
nettet. De forskjellige IFC filene samles i et 
visualiseringsprogram, for eksempel Solibri, 
som legger disse sammen og igjen skaper en 
komplett modell.  Denne lagres i et eget format 
som har en mye mindre filstørrelse enn de 
enkelte IFC filene. Dette gjør modellen enklere å 
håndtere for datamaskinene.24  
 

                                                                                       
 
 

Figur 6: IFC Datamodell 

Figur 5: BIM-trekanten 



 

19 2 BIM – Hva er det? 

 
2.4.2 IFD 
Internasjonal Framework for Dictionaries eller 
BuildingSMART Ordbok beskriver 
komponentene i modellen entydig. Dette betyr 
at programvaren automatisk forstår hvilken 
komponent dette er, og finner fram alle de 
egenskapene som ligger inne om denne. 
BuildingSMART Ordbok vil automatisere og 
effektivisere en lang rekke prosesser som 
involverer datasøk og produktspesifikasjon ved 
at man framfor å måtte søke opp produkter hos 
leverandører, finne produkt- og serienummer 
og legge inn denne informasjonen, nå vil kunne 
gå inn i ordboka og velge det man skal ha. 
Det er også et poeng at forskjellige lands lokale 
ordbøker defineres entydig mot hverandre. 
Dette betyr at man vil kunne oversette åpen 
BIM informasjon automatisk fra land til land 
uten feil eller tap av data. 

Norge er ansett som ledende i arbeidet med å utvikle IFD og det refereres stadig til 
eksempler herfra på deres hjemmeside.25

�Det er kanskje ikke så rart da gruppa som 
jobber med utviklingen av ”ordboka” er ledet av Jacob Mehus som også er 
Markedssjef hos Standard Norge og nestleder i BuildingSMART Norge styret.26 �

 
 
2.4.3 IDM 
Information Delivery Manual eller BuildingSMART Prosess beskriver som ordet sier 
prosessene som skjer. Manualen tar også for seg aktører og krav til leveranser i 
prosjekter. Alt samlet i et standardisert format. ”Disse prosjektbeskrivelsene er viktig 
for å få alle prosjektets fag til å jobbe effektivt sammen og støtte hverandres 
prosesser. Standardiserte prosessbeskrivelser definerer ytelsene fra, og 
grensesnittet mellom fagene i konkrete prosjekter.”27 
Her må det beskrives hvem som skal levere, hvilke krav det er til faglig innhold i BIM-
modellen, formålet med dette, hvilke mottakere som trenger informasjonen for sin 
modellering og når i prosessene dette skal skje.28 
 
 
 

                         Figur 7: IFD Ordbok 
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2.5 Et utvalg programmer som benyttes i BIM 
 
 
2.5.1 Solibri Model Checker 

 
Solibri Model Checker er et verktøy som 
brukes i BIM-prosjektering. Som navnet sier 
er programmets oppgave å ”sjekke” 
modellen. ”Det er et verktøy for 
visualisering, analyse, kvalitetssikring og 
effektiv samhandling mellom fag. Solibri 
fokuserer på ”åpen BIM” ved at det bruker 
IFC formatet som grunnlag, men man kan 
også bruke DWG filer.” 29 

��

 
Etter hvert som de forskjellige fag prosjekterer og tegner i sine foretrukne 
tegneprogram (MagiCAD, AutoCAD, ArciCAD osv.) settes modellene sammen ved å 
importere IFC filer som utgjør den sammensatte BIM-modellen. De settes da 
automatisk sammen og utgjør en SMC.-fil. Den største fordelen med Solibri er at det 
gir mulighet for å utføre kollisjonssjekker mellom fagene gjennom alle stadier av 
modellen. Om et ventilasjonsrør fra RIV kolliderer med en kabelbro fra RIE vil dette 
vises på tegningen, og feilen vil bli ryddet opp i. Solibri er ganske unik i forhold til at 
de er en av få programmer som også utfører regelsjekker.  

 
Gjennom definerte regelsett ser Solibri etter problemområder, konflikter og 
brudd på standarder og regler. Dette er viktig både for kvalitetssikring av selve 
designet, men også for at modellen skal være teknisk god nok til å brukes i 
andre analyseverktøy.24 

�

Ved utførte kollisjons- og regelsjekker har man mulighet til å få ut resultatene ved 
hjelp av rapporteringsfunksjonene. Man kan da dele disse rapportene med de man 
ønsker på prosjektet. Ved hjelp av dette blir samarbeidet og oppfølgingen på 
prosjektet enda bedre. 
�

Det finnes også en gratis ”lightutgave” som heter Solibri Model Wiever. I den finnes 
3D-visualisering og presentasjonsfunksjonen, samt muligheter til å se resultater av 
kollisjonstester og regelsjekker. En annen tilleggsfunksjon som finnes er Solibri IFC 
Optimizer. Denne applikasjonen brukes til å optimalisere IFC filene og kan redusere 
de opprinnelige filene ned til 5-10 % av størrelsen. En siste applikasjon er Solibri 
Issue Locator. Den gjør det mulig å se regelsjekker i det opprinnelige BIM-
verktøyet.24  

 

 

Figur 8: Solibri logo 
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2.5.2 MagiCAD 

”MagiCAD er et markedsledende IFC-
sertifisert BIM-verktøy som dekker 
hele spekteret innen prosjektering av 
VVS- og EL-installasjoner. MagiCAD 
er en applikasjon, og finnes for 
plattformene AutoCAD og Revit 
MEP.”30 

 
 
MagiCAD for AutoCAD er et 3D BIM-verktøy med kollisjonskontroll og integrerte 
beregninger, og er meget godt tilpasset norske forhold og standarder. MagiCAD kan 
presentere alt fra de mest komplekse 3D-modeller til de enkleste 2D-tegninger og 
detaljer. MagiCAD er både et kraftfullt modellerings- og beregningsverktøy og et 
fleksibelt og effektivt tegnings- og detaljeringsverktøy. 
 

MagiCAD inneholder produktdatabaser fra de mest brukte leverandørene av 
utstyr innen VVS og El-installasjoner og inneholder dermed hundretusenvis av 
produkter og symboler med tekniske spesifikasjoner og beregningsdata. 

Det er en stor og etablert brukergruppe på MagiCAD og det er over 1000 
solgte lisenser i Norge og mer enn 7500 solgte lisenser i Nord-Europa.25  

 
 
 
 
 
2.5.3 Autodesk Navisworks 
Dette sier Nestor om Autodesk Navisworks: 
 

Navisworks tilbyr sømløs 
modellgjennomgang og visualisering 
av alle typer 3D modeller uansett 
filformat og størrelse med helt ordinær 
maskinvare. For generelt innsyn betyr 
dette at 3D modellene frigjøres fra 
kostbare applikasjoner, dyr 
maskinvare og at barrierene rundt 
konkurrerende filformater forsvinner. 
 
Autodesk Navisworks prosjektrevideringsprodukter er sentrale i AEC 
bygginformasjonsmodellering (BIM) og arbeidsflyt i anleggsdesign. De 
koordinerer sanntidsvisualisering for validering, simulering, og analyse av 3D-
designprosjektytelse.31 

 
 
 

Figur 9: MagiCAD logo 

Figur 10: NavisWorks logo 
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2.5.4 DDS-CAD VVS  
DDS-CAD VVS er et program som på like linje med Solibri jobber med den 
ferdigtegnede modellen som grunnlag. I DDS-CAD kan du installere og dimensjonere 
VVS-løsninger. Innebygd i programmet er norske standarder, forskrifter og erfaringer 
fra VVS-bransjen. 
 
DDS-CAD VVS inneholder 

• Plantegning  
• Ventilasjonsmodul  
• Rør-varme-sanitærmodul  
• Fotorealisme og linjeskjuling  
• Mengdelister  

Om modellen er tegnet i et fagintelligent verktøy som støtter IFC standarden, så kan 
du nyttegjøre deg av mye ferdigdefinert informasjon fra disse arkitektmodellene. 
Ønskes grundigere sjekker av DDS-CAD modeller, så kan de overføres til Solibri for 
diverse sjekker.32 

 

2.5.5 Autodesk Revit MEP  
Autodesk Revit MEP er et tegneprogram på linje med MagiCAD for VVS-ingeniører. 
Som et IFC-kompitabelt verktøy brukes Autodesk Revit av mange ingeniører og 
arkitekter i forhold til å bygge opp BIM-modeller.33 

 

2.5.6 Tekla Structures  

Tekla Structures er en programvare som gjør 
det mulig å jobbe i samme program med 
samme modell i alle fasene av et prosjekt. 

Både i prosjekterings-, detaljerings-, produksjons- og byggfasen. Filene er IFC-
kompatible og programmet gjør det mulig for mange å jobbe på en og samme 
modell.34 

 

2.5.7 Vico Software  

Vico Software er en integrert 5D virtuell design og 
BIM-løsning for å koordinere, kvantifisere, estimere, 
planlegge og kontrollere produksjon og framdrift i 
byggeprosjekter. Vico er altså ikke et tegneprogram, 
men en programvare som gjør at du sammen med din 
tegnede 3D modell fra et annet program får utnyttet 
4D- (tid) og 5D- (kostnad) aspektet i en BIM-modell.35 

 

Figur 11: Tekla Structures logo 

Figur 12: Vico Software logo 
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3. Erfaringsinnhenting fra bransjen 
 

3.1. Innledning 
I denne oppgaven vil intervjuene være en sentral del av den informasjon som 
innhentes i og med at det ikke er mye litteratur på området. Intervjuene vil også gi en 
ytring for de erfaringer, meninger og synspunkter som finnes blant aktørene. Det er 
også gjennom å snakke med de som har tatt i bruk BIM at man kan avdekke 
eventuelle mangler og feil, eventuelt bedre programvare eller annet som måtte stå i 
veien. 
 
Det er blitt brukt forkortelsen MIL noen ganger i intervjuene. Det er en forkortelse for 
oss som intervjuer (Marthe, Ingvill og Lillian). Vi bruker denne forkortelsen om oss i 
intervjuene for å tydeliggjøre når spørsmålene kommer fra oss.  
 
Som beskrevet under kapittel 1.5 Metode har vi i denne oppgaven valg og jobbe ut i 
fra en kvalitativ metode. Det vil si at vi henter inn mest mulig informasjon og analyser 
den. ”Formålet med de kvalitative metodene er å samle inn data som gjør det mulig å 
forstå et fenomen.”4 Siden det er begrenset med fagstoff på området er intervjuene 
med de forskjellige aktørene i bransjen en svært viktig kilde til informasjon. 
 

3.2. Intervjuobjekter 
I og med at oppgaven er avgrenset til å omhandle “BIM på byggeplassen” vil det 
være entreprenører som står i sentrum. Det velges derfor å intervjue representanter 
fra forskjellige entreprenørfirmaer. Både firmaer som ligger i front av utviklingen og 
bruken av BIM, og firma som ikke har gått så hardt ut til nå.  
Det viste seg også at byggherrene har stor innflytelse på prosessene som utføres av 
entreprenørene. Dermed ble det nødvendig med et intervju av byggherre også.  
 
Dette er aktørene vi bestemte oss for å intervjue: 

 
• Skanska Tekniske Entrepriser 
• Reinertsen 
• Veidekke 
• Helsebygg Midt-Norge 

 
Spørsmålene er valgt ut i et forsøk på å finne ut så mye som mulig om bedriftens 
forhold til BIM, og eventuelt hvilke erfaringer de har gjort seg. Det er også et ønske å 
kartlegge hvor langt i prosessen med å bruke full BIM de er kommet, og høste 
erfaringer og synspunkter rundt dette. Det er også interessant å høre hvor de 
forskjellige aktørene mener de største utfordringene og problemene ligger i dag.  
 
Det ble gjort opptak av samtalene. Særlig to av intervjuene utviklet seg til å bli mer 
likt samtaler. Det var derfor vanskelig å skrive konkrete svar på spørsmålene, så det 
ble her valgt å heller skrive intervjuene som en tekst der spørsmålene blir besvart. 
Det har vært et behov for å korte ned litt på de flest av intervjuene for å unngå at de 
ble for lange. Det er her kun valgt å fjerne det som ikke er relevant for oppgaven. 
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Intervjuene i sin helhet kan leses i vedlegg A-C. Det er ikke kommentert noe utover 
det som ble sagt i intervjuene, og alle intervjuene er godkjent fra den enkelte i 
etterkant.  
 
Spørsmålene til Skanska Tekniske Entrepriser, Reinertsen og Veidekket er valgt på 
grunnlag av et ønske om å kartlegge dagens situasjon, og å høste deres erfaringer 
og synspunkter. Det er også interessant og vite hvorfor de bruker/ikke bruker BIM. 
Spørsmålene er generelle og ikke spisset i forhold til ett enkelt prosjekt.  
 
Intervjuet med Helsebygg Midt-Norge var spesielt rettet mot deres store BIM-satsning 
på Kunnskapssenteret. Der var målet å kartlegge hvordan de brukte BIM, hvorfor de 
brukte BIM og hva de forventet i forhold til dette spesifikke prosjektet. 
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3.3 Spørsmål til Skanska, Reinertsen og Veidekke 
• Hvorfor og hvordan har din bedrift valgt å implementere BIM? 
• Har din bedrift tatt i bruk BIM på byggeplassen? 

o Hvis ja: Hvorfor og hvordan har din bedrift valgt å implementere BIM på 
byggeplassen? 

o Opplever dere spesielle problemer ute på byggeplass ved innføring av 
BIM? 

o Hvordan opplever dere at håndverkerne stiller seg til bruk av BIM? 
o Hvis nei: hvorfor ikke? 

• Hvilke positive og negative erfaringer har du ved bruk av BIM? 
• Erfarer dere at BIM fører til effektivisering av prosessen? I så fall på hvilken 

måte? 
• Merker dere økonomiske besparelser ved bruk av BIM? Eventuelt tall på 

dette? 
o Hvor er disse besparelsene tydeligst? 

• Hva mener du er bra med BIM som det er i dag, og hva kan bli bedre? 
• Ser du for deg BIM i framtiden? Hvordan tror du det blir? 

 

3.4 Spørsmål til Helsebygg Midt-Norge om Kunnskapssenteret 
 

• Hvor kom kravet om BIM fra, og hvorfor? 
• Hvor ble det hentet lærdom og inspirasjon fra? (mtp at det er såpass nytt i 

Norge) 
• Hva har vært positivt ved bruken av BIM så langt i prosjektet? 
• Hva har vært negativt ved bruken av BIM? 
• På hvilken måte har dere planer om å bruke BIM i byggefasen? 

o Hvorfor og hvordan har din bedrift valgt å implementere BIM på 
byggeplassen? 

• Hvordan har dere planlagt å benytte BIM mtp tid-, kostnads- og driftsaspektet? 
• Hvordan har responsen vært blant underentreprenører/fagarbeidere? 
• Hvilke krav har blitt stilt/stilles til rådgivere/leverandører i forhold til 

informasjonsmengde i modellen? 
• Erfarer dere at BIM fører til effektivisering av prosessen så langt? I så fall på 

hvilken måte? 
• Hvilke besparelser ser dere for dere ved å bruke BIM? 
• Hva mener du er bra med BIM som det er i dag, og hva kan bli bedre? 
• Ser du for deg BIM i framtiden? Hvordan tror du det blir? 
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3.5 Intervju Skanska Trondheim  
 
”Skanska er et av verdens ledende 
entreprenørkonsern med ekspertise 
innen bygg og anlegg, utvikling av 
kommersielle lokaler, boliger og 
prosjekter i offentlig-privat samarbeid. 
Norge er et av ni hjemmemarkeder der Skanska har virksomhet”.36 I Trondheim 
jobber Skanska nå blant annet med et stort og spektakulært prosjekt, Clarion Hotel & 
Congress Trondheim. Prosjekteringsleder i Skanska Norge AS, Rune Uhrenholdt 
Jacobsen, inviterte oss til intervju og befaring på byggeplassen den 07.03.11. Roar 
Harsvik Alstad fra Skanska Tekniske Entrepriser ble også med etter hvert, da han er 
ansvarlig innen VVS i prosjektet. Det blir i begynnelsen av samtalen vist en film om 
byggeprosjektet. 
 
3.5.1 Intervjuet 
 

Rune U. Jacobsen ønsker oss 
velkommen, og starter samtalen med 
å slå fast at på grunn av størrelsen og 
kompleksiteten på Kongresshotellet 
har BIM vært en nødvendighet i 
prosjektet. Det hadde vært så og si 
umulig uten. Filmen viser bilder og 
animasjoner fra BIM-verktøyene. Den 
viser noe av hvilken kontroll man får 
på det man prosjekterer, ned på 
detaljnivå som for eksempel type og 
farger på flis.  
 

I Skanska har det lenge vært vanlig å jobbe med 3D modeller, så tanken om at BIM 
er noe nytt er litt misvisende. ”I tekniske fag har vi jobbet i 3D i 20 år, på bygg har vi 
jobbet med 3D i 5 til 10 år. Nå kommer entreprenørene etter. Det som er nytt er 
detaljnivået og at man setter det sammen til noe mer enn internt bruk. Noe mer enn 
det visuelle, i tillegg har vi informasjonen”, sier Jacobsen. 
 
Implementeringen av det som kjennetegnes som BIM i dag har dels skjedd med 
styring fra ledelsen i bedriften. ”Om ledelsen er lunken blir det aldri noe ut av det, da 
får vi heller ikke midler. De trenger ikke kunne det selv, men må være positive”. Det 
er i Skanska også opprettet en egen BIM-avdeling som jobber med biblioteker og 
lager godkjente detaljløsninger som til eksempel kan gis til arkitekten. Da blir det 
presentert hva de ønsker å bruke av produkter, og man er nesten ferdig med 
planleggingen med det samme. Det viktigste er god kommunikasjon i alle ledd. 
 
 Videre trekkes det fram at Skanska føler seg heldige som stor entreprenør; ”Vi har 
husfabrikken vår på Steinkjer. Den driver med prefabrikkering av hus i fabrikk, for så 
å dra ut og sette de opp. De har jobbet med BIM lenge. De har hatt ferdige moduler 
inn i dataprogrammet, satt det sammen til et hus, trykket på en knapp og fått ferdig 
”handleliste” med antall skruer, gipsplater osv. Dette har blitt overført til Skanska”.  
 

                           Figur 13: Skanskas logo 

Figur 14: Kongresshotellets hovedinngang BIM 
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På et annet prosjekt Skanska har, nye KBS Leangen, brukte de BIM-modellen til å 
lage graveplan. Da fikk han som styrte gravemaskinen en fil som han la inn i PCen 
på gravemaskinen. Han styrte da gravingen etter GPSen som også lå inn i 
gravemaskinen. Den fortalte hvor dypt han skulle grave og hvordan det skulle se ut. 
 
”Foreløpig brukes BIM mest opp imot rådgiversiden, men vi ønsker at det skal gå mer 
og mer mot produksjon. Dette er avhengig av interesse, og da må man ta det 
gradvis. Jeg bruker modellen i alle mine prosjekteringsmøter. Når jeg diskuterer med 
formennene prøver jeg å ta med meg modellen så ofte som jeg har tid. Vi ser da 
sammen på den informasjonen som ligger der, alt ifra stikkontakter til 
innstøypingsgods. Så lenge rådgiveren gjør jobben sin og legger inn det de skal, 
ligger nesten alt av informasjon der. Kjempebra verktøy for oss, blant annet for å 
eliminere feil og feilprosjektering”, sier Jacobsen. 
 

 
Figur 15: Kongresshotellet fra sør-øst BIM 

 
 
”Her i Skanska har ikke håndverkerne tilgang til PC på byggeplass. Det er opp til oss 
å legge til rette for at de kan ha en arbeidsstasjon hvor de kan gå og se hvis de er 
usikre osv. I dag prøver vi å lære opp formennene, de som styrer håndverkerne. De 
sitter inne på kontoret på PC og bruker det som daglig verktøy. Det er forskjellig 
ferdighetsnivå blant formenn, så dette må tas gradvis.  Målet er at formannen skal 
sitte med modellen når han har basmøter (formann, bas, håndverker). Formenn har 
tilgang til modellen om de vil. Legger det litt opp til formennene selv. Vi vil ikke befale 
at de skal bruke det, men stiller opp om de vil ha råd. De begynner å se mer og mer 
nytten av det. Til sommerferien i fjor var det ingen som brukte det, nå er det 1 eller 2 
som ikke bruker det. De som ikke bruker det mener de ikke har tid til å sette seg inn i 
det.  Jeg ga tips til Skanskas BIM-avdeling om å presentere det for fagarbeiderne. 
Når de får det presentert visuelt begynner de å stille spørsmål rundt det. Vi som 
funksjonærer blir også tvunget til å sette oss inn i det. Det kan resultere i at vi får 
implementert det litt raskere. Konklusjonen er at håndverkere er positive til BIM, men 
må bli opplært og vi må legge til rette for det. Hvis ikke gjør de det på gammelmåten, 
som folk flest. De kommer garantert til å begynne å bruke det etter hvert. Grunnen til 
at det ikke brukes nå er fordi de ikke var ”der” ved oppstart av prosjektet. Man fant ut 
at det var viktig å sette seg realistiske mål. Disse målene dreide seg om det visuelle, 
mengdekontroll og kollisjonskontroll. Det er der det brukes mest penger på å rette 
opp feil. Videre tar det tid å konvertere en litt ”sidrumpa” bransje. Nøkkelen er å få 
folk som er interessert i det til å ta tak i det.” 
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Jacobsen svarer videre på spørsmål om tegningene til håndverkerne blir tatt ut av 
modellen: ”Direkte gjør de jo det. Tegningene kommer fra modellen, til arkitekten og 
til VVS-rådgiveren og elektroingeniøren. Vi tar ikke tegningen ut fra den 
sammensatte modellen. Da ender vi opp med altfor mye informasjon. Alle fagene 
kommer på samme tegning og det blir et rot uten like. Vi er fortsatt avhengig av de 
separate fagtegningene. Det visuelle er viktigst for den sammensatte modellen. Det 
er også mulighet for å legge inn tid i modellen. Man kan da se rekkefølge, kollisjoner 
osv. Det bruker vi ikke her, men det har vi muligheten til. Vi må bare ta ett skritt av 
gangen”. Han forteller at man har jo lenge tegnet i 3D, med kun med ”ca riktig høyde” 
osv. Forskjellen nå er at man kan få det sammen med andre fag. Den metodikken 
med ”ca. riktig høyde” skinner fort igjennom med BIM. Det vises med det visuelle. 
 
Alstad forteller at intensjonene var sterke i starten av prosjektet, men at de ikke har 
klart å bruke det fullt ut, slik det var planlagt. ”Men potensialet ligger der. Det krever 
mye mer ressurser i tidligfase. Vi har vel ikke helt klart å komme i gang, alle har ikke 
brukt det slik de skulle i starten. Å legge opp modellen jevnlig, og å jobbe med den 
hele tiden. Det var intensjonene i starten.” Jacobsen skyter inn: ”Det er litt ambivalent 
det der, fordi mange rådgivere skryter av det i sin CV, at 3D og BIM er noe de 
behersker. Ofte viser det seg at de kan jo tegne i 3D, men de kan ikke bruke det i en 
BIM-situasjon hvor man er avhengig av felles nullpunkter og diverse tekniske ting 
som må være tilstede for at modellen skal bli riktig og inneholde tilstrekkelig 
informasjon. Men man ser at yngre ingeniører har lettere for å få det til.” 
 
Alstad forteller videre at på dette prosjektet har de gående en DWG-diskusjon. Det er 
uklare definisjoner i forhold til behov for underlag til tegningene. De forskjellige 
fagene tegnet i forskjellige programmer og det var vanskelig å forstå hvordan man 
skulle få det til sammen. Jacobsen sier at: ”I en ideell BIM-verden så er det jo ikke 
snakk om DWGer og tegninger, så dette er en implementeringsfase som er litt 
komplisert. Man må ha fokus før prosjektstart på hva de forskjellige fagene trenger.” 
Alstad svarer at det er den konklusjonen de har dratt til nå; ”Vi har lært at vi må være 
tydelige på hva vi skal forlange før vi begynner.” Det er også vist seg som et typisk 
problem på teknisk side at de små leverandørene man benytter ikke har samme 
verktøy som de større. Det er et stort skille mellom små og store aktører. ”Dette kan 
sette begrensninger på informasjonsdelen”.    
 
På spørsmålet om positive og negative erfaringer ved bruken av BIM trekkes det 
videre fram at det ligger en utfordring i bruk av software. Den har mange muligheter 
og er god nok, men det er ”viktig å ha tid til å bruke den, kjøre beregninger opp imot 
manuelle beregninger i starten for å bli trygg på programmene. Viktig å lære seg å 
bruke den, stole på den og bruke den med fornuft. Ikke glemme vurderingsevnen. 
Det blir veldig avhengig av hva du plotter inn og ber om å få ut. Om du ber om feil 
ting, får du også feil ting ut”, sier Jacobsen.  
 
Noe av det Jacobsen trekker fram som positivt med BIM i dag er i forhold til 
prosjekteringsmøter. Man får en ”helt annen vinkling på diskusjonen hvis man har en 
3D-modell å vise til. Man har et konkret, synlig problem. Ovenfor byggherre er det 
også en stor fordel å ha en 3D-modell å vise til. Om det kommer noen endringer fra 
entreprenøren sin side, kan dette vises til en byggherre som kanskje ikke har noen 
erfaring fra byggebransjen. Jeg vender stadig tilbake til det visuelle, men det er der 
den største nytten ligger”. I forhold til ulemper med BIM forteller Alstad at ”de største 
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ulempene ligger vel i at det er liten forståelse for at det trengs mer ressurser tidlig i 
prosjektfasen. Det krever tid”. Jacobsen legger til at i dette prosjektet burde de nok 
vært minst 1-2 personer mer før de begynte på byggeplass for å få alt oppe å gå. 
 
Økonomisk sett for dette prosjektet så ser man at BIM koster penger, i tid, 
programvare og opplæring. Håpet er at om kanskje 2-3 prosjekter så er det helt klart 
besparelser. ”Det koster en del med BIM-avdelingen og opplæring osv. Men jeg tror 
det er vel anvendt tid. Det tvinger egentlig frem en lengre forprosjektfase når du 
holder på med BIM og 3D. Du må ha en større detaljeringsgrad på et tidligere nivå. 
Da blir løsningene allerede gjennomtenkt når man begynner på detaljfasen. Man 
flytter litt på timeverket, men det tror jeg er veldig smart. Jeg ser helt klart besparelser 
i fremtiden”. Men det er generelt sett for tidlig å se kostnadseffektiviteten nå. 
 
Videre sier Jacobsen at han; ”tror nok de som er ferdig utdannet nå kun vil 
prosjektere med BIM i fremtiden. Jeg synes kanskje BIM er litt misvisende, det er jo 
bare 3D. Når jeg jobber med det skjønner jeg ikke hvorfor vi ikke brukte det før. 
Typisk å tenke slik da. Bare det å kunne sette seg ned i fred og ro foran sin egen pc 
og bruke den tiden du trenger individuelt til å få satt deg inn i prosjektet er veldig 
viktig. I stede for å sitte med ti tegninger som dekker det samme området. Helt klart 
den visuelle biten som er det viktigste for byggebransjen. Vi bruker en software som 
er kompatibel med kalkulasjonssystemet vårt. Så i teorien skal det være mulig å få 
inn alle modellene fra rådgiverne, trykke på en knapp og så er hele prosjektet ferdig 
mengdeoppsatt. Og så er det bare å sette inn priser, eller allerede ha prisene linka til 
biblioteket vi har. Så har du ferdig pris på prosjektet med en gang. På et middels stort 
prosjekt bruker vi kanskje 2-3 uker på å kalkulere det og gi en pris, men ved bruk av 
denne metoden er vi nede i en 2-3 dager. Man slipper dette med at man har glemt av 
noen poster underveis. Her er alt ferdig definert før du begynner”. 
 
Konkret imot byggefasen, så har det utførende leddet behov for dette med BIM. 
”Istedenfor å se på ei papirtegning har de mulighet til å gå inn og se på modellen. 
Fikk forespørsel fra en elektriker om hvor et rør på over 100 meter skulle havne. Det 
fikk han svar på gjennom modellen. Han hadde ingen forutsetning for å vite noe om 
dette, om hvor rør og liknende skulle havne. Dette er den største fordelen, at man får 
visualisert hvor stort bygget er osv”. 
 
Alstad nevner at kollisjonskontroller osv kan brukes enda mer hos Skanska. ”Men det 
krever ressurser og øremerkede midler for å få det gjort. Nesten så man ukentlig må 
legge inn nye, oppdaterte modeller. Økonomi styrer mye. Får du gjort det effektivt er 
det nok enklere, i en ideell verden. Det ligger litt der. I tillegg har vi nok vært litt for 
snille når det gjelder å kreve, for eksempel i kontraktskriving. Vi har kanskje ikke 
definert det godt nok. Så setter vi i gang med prosjektet og plutselig har man kommet 
for langt til å kunne endre på ting. Da ender det opp med en tilpasning”. 
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På spørsmål om BIM i 
framtiden nevner Alstad 
på nytt at dette med 
definisjoner er viktig. Man 
må sette ord på hvordan 
man skal gjøre prosjektet, 
så gruppa er enig. Dette 
er en forutsetning som må 
være tilstede. 
 
I Skanska snakker man 
om å sette ut Pcer på 
byggeplass i framtiden. 
”Nye iPad 2 har for 
eksempel programvare 
som takler bilder fra BIM-
modellen og linking via 
trådløs-systemet. 
Forholdsvis billig utstyr. 
Per i dag har vi tablet-
Pcer som kan brukes på 
byggeplass,” forteller 
Jacobsen. 
 
Det er mange muligheter med BIM. ”Mulighetene i programvaren er mye større enn 
det vi får til å bruke på prosjektet enda. Er på en måte i en opplæringsfase hvor vi må 
lære oss å bruke det som er mest basic først, som mengdeuttak og kollisjonskontroll. 
Etter hvert som vi blir trygge på det kan vi gå videre, og om et tiår har vi sikkert ikke 
2D-tegninger lenger heller”, sier Jacobsen. Status for Skanska Midt-Norge i dag er at 
de kjører BIM på alle sine prosjekter som hadde oppstart i 2010. 
 
Til slutt konkluderer Alstad: ”Ja, det er nok fremtiden dette ja”. 
 
3.5.2 Oppsummert 
 
De store fordelene Skanska ser ved bruken av BIM er muligheten for det visuelle, 
både innenfor VVS-faget og andre områder. Det å kunne eliminere feil, kjøre 
mengdekontroll og kollisjonskontroll er viktig. Det er stort sett det de driver med til nå. 
Man har også benyttet modellen i graveplan til gravemaskin.  
 
Utfordringer man har erfart hos Skanska er hovedsakelig knyttet opp mot 
kommunikasjon. Man har ulik oppfatning av hva BIM er, hva modellen skal inneholde, 
hvem som har ansvar for hva og ulik forståelse av hvilke resurser som trengs når. 
Videre har det vært utfordringer i bruk av software. Noe er at man ikke kan benytte 
det godt nok, men det har også vært at forskjellige aktører har benyttet forskjellig 
programvare som har vist seg ikke å snakke godt nok sammen. Det har også vært 
problemer med at små aktører ikke henger med på den tekniske utviklingen. 
 
Implementeringen tar tid og resurser. Den litt sidrumpa bransjen tar tid å forandre. 
Man tror at nøkkelen i tillegg til tid og økonomi er å trigge folks interesse på området. 

Figur 16: Resepsjonen og atrium BIM 
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Når de ser hva mulighetene er, vil det også bli morsommere å lære. I starten er det 
også viktig å ha tid til å bruke modellen sammen med manuelle beregninger. Dette 
gjør at man blir trygg på programvaren og kan benytte den på rett måte. Dette vil 
etter hvert føre til effektivisering av prosessene. 
 
Til nå koster BIM penger i tid, programvare og opplæring. Man har likevel et klart håp 
om at om 2-3 prosjekter vil dette være vel anvendt, og man vil begynne å spare. Det 
trekkes stadig frem at det visuelle er den store fordelen for byggebransjen. Det er her 
man plutselig får feil som må rettes opp, og det er her det er store penger å spare på 
å gjøre det rett fra begynnelsen av. 
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3.6 Intervju Reinertsen Trondheim 
 
Reinertsen er et konsern med 
markedsområdene olje & gass, industri, 
bygg & anlegg og samferdsel. Det leveres 
tjenester i hele verdikjeden, fra 
prosjektutvikling, til utførelse, installasjon og 
drift. Reinertsen Divisjon Entreprenør tilbyr 
prosjektutvikling og totalentrepriser i 
samarbeid med andre divisjoner i Reinertsen. Det utføres byggeoppdrag både som 
delte-, hoved- og totalentrepriser. Det arbeides innenfor områdene bygg, VVA, 
industri og samferdsel/infrastrutur.37 ”Reinertsen - Divisjon Entreprenør er en av de 
større entreprenørfirmaene i Norge med en omsetning på 1, 2 mrd NOK, og rundt 
360 ansatte, herav ca 300 fagarbeidere lokalisert i Trondheim, Oslo og Bodø”38 
 
Christian Willassen, CAD-ansvarlig, konstruksjonsteknikk i Reinertsen inviterte oss til 
kontorene på Pirsenteret i Trondheim for intervju den 08.03.11. 
 
3.6.1 Intervjuet 
 
Willassen forteller at Reinertsen har begynt å implementere BIM i bedriften. Spesielt 
på bygg henger de godt med i utviklingen. Målet er at alle avdelingene skal dras med 
etter hvert. Det kjøres nå pilotprosjekter som man har stor tro på at skal bli bra. På 
den tekniske siden (VVS) er ikke Reinertsen i front med arbeidet. Det fortelles at 
dette er et relativt nytt satsningsområde for Reinertsen, men at de vil komme med 
etter hvert. Det er i dag to ansatte på teknisk avdeling i Trondheim. Jan Hermann 
Pedersen, som er gruppeleder for spesialrådgivning er en av de to ansatte på teknisk 
avdeling og har nå jobbet hos Reinertsen i ca 1 år. Før dette jobbet han hos 
Helsebygg Midt-Norge. Her var det et stort fokus på BIM og mye av det som fortelles 
i intervjuet er basert på erfaringer fra tiden i Helsebygg. 
 
På konstruksjonsteknikk tegnes det kun i 3D, men som Willassen sier; ”Det handler 
litt om hvor man definerer ”bimmen”. BIM kan være når man har en 3D-modell som vi 
utveksler med andre fag for å kunne utføre kollisjonskontroller. Dette er en lav 
definisjon. En annen definisjon er hvor man skal ha inn FDV-dokumentasjon og 
HMS-datablader som skal følge komponentene ut deres levetid. Det gjør ikke vi, men 
vi vet at arkitektene har begynt med dette.” 
 
Videre forteller han; ”I all hovedsak fører BIM til mindre feil, kortere byggetid og 
dermed sparte penger. Dette er kjernen i det. Feilene er billige på papir, men ikke på 
byggeplass. Vi ser at prosjektledelse, utførende og entreprenører kommer sakte 
etter. Alle har samme mål, å få gjort jobben kjappere og billigere. Og ikke minst 
vekker dette inspirasjon.” Pedersen legger til; ”Absolutt, alt som har med nyutvikling å 
gjøre og muligheten til å kunne utvikle noe som er nyttig for bransjen er veldig 
inspirerende.” 
 
Willassen har en oppfattning av at BIM-forståelsen på byggsiden har begynt å løsne 
litt nå. ”Typiske konsulenter er flinke. Ser at det blir litt motarbeidet hos leverandører 
og utførende aktører. De er vant til tegninger i 2D og ikke så interessert i å sette seg 

Figur 17: Reinertsen logo 
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inn i ny programvare. Reinertsen har et nytt pilotprosjekt på gang på Lerkendal. Dette 
er det første prosjektet hvor prosjektledelsen har innført BIM. Tidligere har bare 
rådgivere benyttet seg av det. Nå skal ledelsen også bruke det, og ha det med på 
byggeplass. Det vekker stor entusiasme blant de som er utførende på tidlige 
byggemøter. Man ser ofte en 
forståelse for at det dette er et 
kjempebra planleggingsverktøy 
for utførelse, og dermed er det 
ingen vits i å være ”tverr”. Vi 
legger ikke inn så mye 
informasjon i komponentene på 
bygg fordi vi ikke har så mye 
FDV-dokumentasjon. 
Informasjon vil si system på hva 
som er der og hvem som har levert osv.” 
 
Grunnen til at Reinertsen til nå ikke har kommet lengre i bruken av BIM ligger i 
begrensninger forteller Willassen; ”Begrensningen ligger i tid og økonomi, men jeg 
tror vi kommer dit. På den tekniske biten er det veldig mange elementer som spiller 
inn. Det er byggherren som må betale, så klarsignalet må komme derfra. Spørsmålet 
er om byggherren vil betale for det ekstra arbeidet det er å legge inn all informasjon.” 
”Men dokumentasjonen må inn i en eller annen form uansett, så kanskje vi bare er 
for vant med å gjøre det på gammelmåten”, legger han til senere i intervjuet. 
 
På spørsmål om negative sider ved bruk av BIM, svarer Willassen: ”De utførende sier 
det tar lengre tid før det kommer underlag fra rådgiver. Man er lengre i startgropa før 
man har det første underlaget for å kunne begynne å jobbe på byggeplass. Det tar 
også lengre tid å få underlag til prising osv, noe som kan være vanskelig når man har 
en gitt frist for å komme med pris. 
Revisjonshåndtering kan bli mer komplisert. 3D-modellen er hele tiden i forandring og 
det kan lett bli uenigheter om hvem som har ansvar for feil som oppstår. En tegning 
begynner hos arkitekt, går videre til RIB og underentreprenører. Hvis man har en feil 
som har forplantet seg og som ikke vises på noe styringsdokument så kan det bli 
uenigheter om hvem som har ansvaret. Men det skjer ting i forhold til kontrakter, jus 
og BIM. Det skal bli utarbeidet bedre system der.” 
 
Siden Reinertsen ikke har brukt BIM over lengre tid legger Jan Hermann Pedersen til 
noen av sine erfaringer fra Helsebygg: ”Erfaringer fra Helsebygg er at når man 
produserer tegninger for BIM produserer man tegninger for produksjon. På den 
måten skal endringene tas opp i systemet i samhandlingsfasen. Når du er ferdig med 
den skal det ikke gis rom for endringer, i alle fall ikke uten en kostnadskalkyle på hva 
disse endringene vil koste. Om man skal endre på et ferdig produkt blir det veldig 
dyrt. Da må koder osv også forandres, ikke bare det visuelle. BIM krever et annet 
fokus, man må ha mer fokus på forprosjektfasen.” Videre sier Pedersen; ” Det 
viktigste var engasjement og forståelse fra ansatte. Der hadde de på forhånd en 
plan, et styringsdokument som hadde definert alle krav og ønsker til BIM. Selve 
merkesystemet var altså veldig sentralt. Det aller viktigste mange slet med var felles 
nullpunkt, og definisjoner rundt det var forskjellig hos hver enkelt. Resultatet av dette 
ble rådgivere med ulik forståelse og tegningene samsvarte ikke.” 
 

Figur 18: Nye kontorbygg på Lerkendal i Trondheim 
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Willassen sier også at han tror nok at om man har en sterk byggherre i ryggen vil 
prosjektene gå veldig bra. Har man ikke det vil utfordringene være større. 
 
Det er tidlig å si noe konkret om hvordan effektiviseringen av prosessene blir. Som 
Willassen sier; ”Ofte når man ser BIM og prosesser ser man en tidslinje som er litt 
”stokket om” i forhold til prosjektering uten BIM. Mye skjer samtidig. Jeg tror 
Helsebygg, Statsbygg og Forsvarsbygg i all hovedsak kommer til å lage noen gode 
eksempler på hvordan resten av bransjen bør gjøre det.” 
 
Pedersen forteller: ”Det som er annerledes med å prosjektere på denne måten er at 
når prosjekteringen er ferdig skal det ikke forekomme flere endringer, bygget er i 
utgangspunktet ”ferdig”. Tilpasningene er gjort i samhandlingsfasen. En fase som blir 
veldig viktig. Det er veldig mye verktøy som er utviklet i forkant av BIM for å få dette 
til å fungere. Begreper som GSP (Grunnlag Samhandling Produksjon) er kommet. 
Dette er en generell beskrivelse av hva alle skal gjøre til hvilke tid i et bestemt rom 
e.l. Dette er definert på forhånd og ligger i styringsdokumentene/styringsmalene.” 
 
Da Reinertsen ikke har så mange egne erfaringer i forhold til økonomiske 
besparelser ved BIM, forteller Pedersen om hva Helsebygg erfarer; ”Man ser helt 
klart besparelser, men foreløpig ingen eksakte tall. I Helsebygg hadde de gjort noen 
vurderinger på Lean Constructions. Det er en enighet i byggebransjen om at man 
bygger 30 % for dyrt. Det er stor ineffektivitet, dårlig logistikk, feil fremdrift og feil 
personer gjør feil ting på byggeplassen. Dette har noen i bransjen begynt å gjøre noe 
med. Et eksempel er at direktøren på Helsebygg innførte Lean Constructions og 
trimmet bygning. Dette er håndterbare fremtidsenheter som man kan styre prosjektet 
gjennom. Helsebygg lyktes med dette og sparte anslagsvis 20 % av tida. Dette 
resulterte i så måte at prosjektet kom i budsjett, selv om dette var et 
rehabiliteringsprosjekt som vanligvis ikke går så bra. Dette var grunnen til at 
Helsebygg var veldig ivrig på å knytte BIM til denne forutsetningen, slik at man bruker 
det på styringsenhetene. Man beholder da gevinsten, men jobber videre med BIM for 
å få bedre KS på prosjektet. Man kan visualisere og bruke samhandlingsfunksjonen 
mellom fagene og utveksler informasjon på en annen måte. I Helsebygg resulterte 
dette i at bygget oppnådde passivhusstandard, mye fordi alle detaljene var så klare. 
Dette var i utgangspunktet ikke planlagt. Å oppnå det betyr mye for byggherren og 
regnes som et stort pluss. Man får store besparelser og energigevinster.” 
 
Pedersen forteller oss at man må jobbe litt annerledes i forhold til kontrakter når man 
bygger i BIM: ”Ofte kreves det at man utvikler egne kontrakter. Man jobber 
tradisjonelt med totalentreprisekontrakter hvor man mer eller mindre leverer et ferdig 
bygg. Totalentreprenør står da ansvarlig for sine egne og underentreprenører sine 
produksjoner, og tar ut gevinster som ligger i effektivisering. Dette er byggherren 
vanligvis ikke så interessert i. Når byggherren kommer inn vil han gjerne ha en 
samhandlingskontrakt, en kontrakt hvor man er med og deler overskuddet. Man blir 
enige om en forutsatt pris, og så får alle parter vært med å ta ut gevinstene. I 
Helsebygg var dette noe vi jobbet veldig mye med. Vi hadde ressurser og en direktør 
som turte å satse. Men som byggherre ville vi ha igjen noe av gevinsten selv også. 
Man må ofte se annerledes på prosjektet rent kontraktmessig. Byggherren er ikke 
interessert i å kaste penger ut av vinduet for at entreprenøren skal sitte med et stort 
overskudd. Tror nok dette er en fase vi er inne i nå.” 
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MIL: ”I forhold til BIM, vil det lønne seg med trimmet bygging, det å dele opp i flere 
enheter?” 
Pedersen: ”Ja, helt klart. Det vi ønsker er å oppnå effektivitet og gevinster. Gevinster 
fås gjennom effektivitet. Hvis du har definert et område, er det lett å kopiere videre 
over til naboområdet. Veldig viktig da med avklarte grensesnitt. Ifølge Helsebygg så 
var det vanskelig med individuelt engasjement og fokus for hver enkelt i forhold til 
BIM-forståelse.” 
 
Pedersen forteller også at det kan være en utfordring for de mindre konsernene å 
henge med. Han mener dette handler om at hvis du skal lykkes nå er det ikke nok 
med bare BIM, man må også ha et velfungerende system rundt det. Man må kunne 
forvisse seg om og gjerne også ha erfaringer som tilsier at dette vil bli en suksess. 
Som i all annen utvikling er det de som er tidlig ute som skummer fløten, og det er i 
utviklingsfasen de store gevinstene ligger. Foreløpig kan det ikke kalkuleres med 
gevinst pr. prosjekt, man ser heller på gevinsten over tid. 
 
På spørsmål om hvordan han ser for seg framtiden, svarer Pedersen: ”Det er jo en 
lang prosess og en lang vei og gå. Spesielt å innhente modellering fra leverandører 
for eksempel. Det er lagt på forskjellige programnivå med forskjellig grunnlag for å 
legge inn informasjon. Dette kan gjøre det vanskelig. Man etterlyser et felles ståsted, 
og dette er noe man må jobbe med. 
Man bruker gjerne de som har ressurser og som er villige til å stille opp. Dette blir 
ofte større konsern, og de mindre har lettere for å falle utenom. Det krever mye, og 
en stor utfordring er at folk må tilpasse seg. Er du så heldig at du har et prosjekt med 
midler til å utvikle metoden blir det jo bedre. Har du ikke disse midlene blir det 
vanskeligere. Allerede nå ser vi jo resultater som tyder på at dette er fremtiden. 
Mange har fokus på det og følger med. Med en gang det blir en suksess vil alle bruke 
det. Men det er ikke enkelt, veien må man tråkke ut selv. Mange starter først med 
Lean og trimmet bygning.” 
 
Det er her valgt å legge til et avsnitt som oppsummerer det som ble fortalt i intervjuet 
om Helsebygg sitt prosjekt, Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital. Dette 
konkrete prosjektet er ikke direkte knyttet opp til hvordan Reinertsen jobber med BIM, 
men informasjonen i seg selv er interessant for denne oppgaven.  
Pedersen forteller at det er en hel rekke begreper som har forskjellig mening i 
forskjellige fora. De som velger å jobbe med BIM definerer selv hva de velger å legge 
i det. Helsebygg har grepet fatt i dette ut ifra trimmet bygging og Lean Construction. 
For at BIM skal bli håndterlig slik de har definert det, må det være i håndterlige 
størrelser. Det man ønsker er å legge mest mulig inn i informasjonsbiten. For å få 
mest mulig ut av det kan det være lurt å dele opp bygget i forskjellige 
soner/prosjektområder. De blir da håndterbare, og det blir greit å legge inn tidsaksen, 
bestilling, KS og koordinering i området. Det er også da mulighet for å legge inn FDV. 
Generelt sett har man et ønske om ikke å ha mer på byggeplass enn man klarer å ta 
imot når man bestiller en enhet. Derfor er det om å gjøre at det håndterbare arealet 
er definert slik at man kan pendle logistikken på bygget ved å bestille det materialet 
som tilhører den enheten. Logistikken er på en måte førende for innholdet og 
størrelsen på arealet. Man har kortere fremdriftsplaner, for eksempel 14 dager. Man 
deler bygget opp i enheter, og dette bygger på trimmet bygning og Lean 
Construction. Dette er målet, og for å komme dit må man planlegge og ha visse 
forutsetninger. Fremfor alt må man få folk til å jobbe sammen, noe som er vanskelig. 
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Alt handler om kommunikasjon. BIM og merkesystem er såpass nytt at man ikke har 
fått en felles oppfatning om problemstillingen ennå. Erfaringen var at man måtte ha et 
felles merkesystem som var såpass vidt at man fikk plass til alt. Felles forståelse for 
merkesystem og origo var den største utfordringen. Det er nå 3 måneder til bygget 
skal opp, og basene er allerede på plass. Man har gått igjennom 
grensesnittproblematikk og kollisjonskontroll uavhengig av bygget. Visualisert det slik 
at de som skal jobbe med det har skjønt det, og dratt fordeler av det. 
 
Ved bygging av et stort fyrhus planlegges det å vise modellen med en stor skjerm slik 
at rørleggeren kan få det visualisert, uavhengig av tegning. Dette skal kunne 
benyttes under arbeidsprosessen. Man skal kunne velge ut akkurat de 
komponentene man trenger informasjon om. 
 
Noen av de største utfordringene er å få folk til å tenke likt fra starten av. Det brukes 
mange forskjellige metoder for å få løst dette. Eksempelvis kan man i en fase sitte og 
jobbe på sitt eget kontor, og i neste fase sitter man sammen og jobber med modellen. 
Anslår 70 % på eget kontor og 30 % samhandling. 
 
3.6.2 Oppsummert 
 
Reinertsen har begynt å implementere BIM i bedriften, spesielt på bygg. VVS er et 
nytt satsningsområde, så her benytter de det ikke til nå. Målet for bedriften er at alle 
avdelingene skal dras med etter hvert. Det kommer videre fram at på 
konstruksjonsteknikk tegnes det bare i 3D, ingen av de andre aspektene ved BIM er 
med. Man kan utveksle filer med andre fag og sjekke kollisjonskontroller. Dette har 
med deres ”lette” definisjon av hva BIM er. Det fortelles også at man kan ha en 
definisjon hvor man skal ha inn FDV-dokumentasjon og HMS-datablader som skal 
følge komponentene ut deres levetid, men dette gjør ikke Reinertsen i dag. 
 
 Grunnen til å benytte BIM er i all hovedsak at man tror det fører til mindre feil, 
kortere byggetid og dermed sparte penger. Det kjøres per i dag en rekke 
pilotprosjekter med BIM og man merker at det er en forståelse for at dette er et 
kjempebra planleggingsverktøy for utførelse 
 
Det trekkes fram at begrensningen ligger i tid og økonomi. Det er mange som 
begynner implementeringen med Lean og trimmet bygning, som er et noe mindre 
steg å ta, for så å dra inn BIM etter hvert. Dette fører med seg en effektivisering av 
prosessen først, så en kvalitetssikring med modellen. Man opplever også at 
prosessene får en tidslinje som er litt ”stokket om” i forhold til prosjektering uten BIM. 
Man er lengre i startgropa. GSP er kommet for å gjøre denne prosessen mer 
smertefri. Systemet rundt er viktig for at BIM skal fungere. 
 
Noen utfordringer man har opplevd hos Reinertsen er at feil har forplantet seg i 
modellen uten å bli oppdaget. Det har ført til spørsmål om skyld og ansvar. Viktig å 
jobbe annerledes i forhold til kontrakter for at dette ikke skal bli store problemer. Det 
mangler rutiner og veiledninger her, så man må utvikle sitt eget enn så lenge. 
 
Reinertsen sier de har en lang prosess og en lang vei og gå, men at det kommer. 
Hos dem er effektivitet og gevinst de to hovedaspektene ved BIM som går igjen. 
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3.7 Intervju Veidekke Trondheim 
Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap som 
omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, 
asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning.39  
Vi møter Sigrunn Duaas, Prosjekteringleder ved Persaunet 
byggetrinn 3 for en prat om Veidekkes bruk av BIM i dette 
prosjektet og bruk av BIM mer generelt. 
  
3.7.1 Intervjuet 
 
Duaas forteller at ambisjonsnivået på Persaunet byggetrinn 3 er lavere enn for 
eksempel ved Kunnskapssenteret i forhold til bruk av BIM. Men hun presiserer at de 
har begynt å ta det i bruk og skal lære seg å bruke det videre. Veidekke er 
bygningsmessig totalentreprenør ved Kunnskapssenteret som bygges i full BIM, 
derfor refereres det også til dette prosjektet i intervjuet. 
 
Hovedgrunnen til at Veidekke ønsker å implementere og bruke BIM er at de ser store 
fordeler med det: Duaas kan fortelle at de forespeiler seg en kortere 
prosjekteringsfase ved å ha en felles 3D-modell å jobbe med: ”Muligheten til å kjøre 
kollisjonskontroller for å unngå feil på tegningen er veldig viktig, og der ligger det et 
stort potensial. Når man tegner 3D-modeller sparer man tid på byggeplassen. Dette 
fordi at man har eliminert problemene på forhånd. Man slipper å stå på byggeplass 
og løse problemene. Ser også for oss at vi skal bruke BIM-modellen til masseuttak 
og kalkyler etter hvert. Også knyttet opp imot FDV. Da snakker man om ganske 
kompliserte BIM-modeller som inneholder veldig mange opplysninger. Det nivået er 
ikke vi på i dette prosjektet, men det er nivået de har på Kunnskapssenteret.” 
 
Duaas forteller at det i en full-BIM-modell ligger veldig mye informasjon om 
elementene. Det kan være størrelse, brannkrav, lydkrav, energiklassifisering, 
leverandør osv. Dette har man kjempeutbytte av når det kommer til FDV etter man 
har tatt i bruk det nye bygget. Hun fortsetter med: ”Om man trenger utskiftninger av 
noen komponenter er det bare å klikke på komponenten også får du opp den 
informasjonen du trenger. På denne måten kan man erstatte komponenter på en 
enkel måte. Dit har vi ikke kommet på de fleste prosjekter. Men per i dag klarer vi å få 
ut veldig mye opplysninger fra modellen, for eksempel i forhold til masser. Etter hvert 
ser vi for oss at vi skal klare å knytte modellen til en fremdriftsplan. Man kan kjøre 
videosekvenser over hvilke rekkefølge man bygger de forskjellige elementene.  
Summen av alt dette positive gjør at vi har lyst til å bruke BIM.” 
 
Når det kommer til spørsmålet om hvordan Veidekke har valgt å implementere BIM 
forteller hun at det er så enkelt som at de prøver å bruke det i prosjektene.” Det blir 
litt prøving og feiling i starten, men vi tar det i alle fall i bruk. Og ut ifra de erfaringene 
vi gjør oss vil vi bare bruke det mer og mer.” 
 
Selv om BIM ikke er i bruk på byggeplass ved prosjektet på Persaunet forteller 
Duaas at Veidekke har andre prosjekter hvor BIM brukes: ”Den enkleste måten for 
oss å bruke BIM på byggeplass nå er for å ta ut masser. Som her hvor vi driver med 
betongarbeid er dette et veldig nyttig verktøy. Vi har dessverre ikke kommet i gang 
med det her på Persaunet enda, men vi har prosjekter hvor det gjøres. Vi ser også 

Figur 19: Veidekke logo 
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for oss at vi fremover kan ta utsnitt av 
vegger og sjakter hvor det er mye 
tekniske installasjoner. Dette utsnittet 
kan tas med ut på byggeplass slik at 
man skal kunne se hvordan man skal 
løse installasjonen.”  
Duaas sier at i forhold til byggeplass er 
det litt tidlig enda. ”Vi har kommet 
lengre på prosjekteringssiden enn på 
driftssiden.” 

 
 
I noen av de andre prosjektene Veidekke har gående er formenn i forskjellige fag blitt 
involvert i bruken av BIM. Duaas forteller at de har brukt BIM til å ta ut masser, og 
stiller seg positive til dette: ”De synes det er veldig morsomt, så det er en veldig 
positiv erfaring vi har gjort oss.” 
 
I et tidlig stadium for bruk av BIM vises både positive og negative sider. Duaas 
forteller oss litt om hva de har oppfattet som positivt: ”Det aller beste ved å ha en 
BIM-modell er at det gjør det lett å visualisere både for byggherren og andre 
involverte når det gjelder hva som faktisk skal bli bygd, kontra det å se på en 
papirtegning. Det resulterer i at det blir veldig mye enklere å forklare for de som ikke 
er vant til å lese tegninger. En BIM-modell kan også brukes som beslutningsgrunnlag 
for byggherren. Man kan lage forskjellige alternativ, og høre med byggherren hvilke 
ønsker han har. Byggherren har veldig mange beslutninger som må tas, og en BIM-
modell gir et godt grunnlag for å ta riktige beslutninger.” Duaas nevner igjen dette 
med masseuttak som veldig positivt. ”Det sparer oss masse arbeid ved å gjøre dette 
med hjelp av en BIM-modell. Dette forutsetter selvfølgelig at modellene er riktige.” 
Duaas forteller også at muligheten til å kunne ta kollisjonskontroller er en veldig 
fordel og et viktig verktøy. 
 
Når det gjelder negative sider ved BIM nevner Duaas først og fremst problemer 
knyttet opp imot filformater. ”Ulike tegningsprogram utveksler ikke nødvendigvis 
filformater på en enkel måte. Når vi skal sette sammen en 3D-modell fra alle fag, må 
vi få de til å snakke sammen og bruke det samme filformatet. Og det er ikke 
nødvendigvis slik i dag at alle tegneprogram takler dette. Vi har jo denne ”åpen-BIM”, 
IFC-standarden som fungerer ganske godt. Men noe som ofte skjer er at man kan 
miste elementer i ei fil når du eksporterer fra eksempelvis DWG til IFC. Det ligger 
noen uforklarlige feil i IFCen som gjør dette litt vanskelig. Dette er jo noe som jobbes 
med, men det tar litt tid å få det på plass.” 
En annen ting Duaas ser på som en utfordring er at de som prosjekterer og tegner 
3D-modeller tegner den modellen de selv har bruk for. Dette trenger ikke være den 
samme modellen som entreprenør har bruk for. ”Dette har noe med oppbygging av fil 
og laginndeling, og etasjestruktur å gjøre. De kan lage ei fil som fungerer veldig godt 
for de som prosjekterer, men den trenger ikke fungere for oss som entreprenør på 
byggeplass. Vi kan ha behov for annen inndeling/oppdeling av tegningen. Dette er 
noe vi tror kommer til å bli bedre når vi får kjørt flere prosjekter. Men her må vi også 
ta mye ansvar selv som entreprenører og si klart ifra hva vi trenger og vil ha. Dette 
forutsetter at vi har kunnskap nok til å forklare dette, og det har vi kanskje ikke per i 
dag. Der må det gjøres en jobb.” 

Figur 20: Persaunet byggetrinn 3 og 4 
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Duaas presiserer videre viktigheten av å ha en klar målsetting ved bruk av BIM. ”Noe 
vi vet, uten at vi har gjort oss særlig erfaringer rundt det, er at det er liten vits i å 
bruke BIM uten å ha en klar målsetting om hva man skal oppnå med det. Det å bruke 
BIM bare for å gjøre det resulterer i at det tar bort fokus fra de arbeidsoppgavene 
man skal gjøre. Man må ha en klar ide om fordelene som skal komme ut av det, hvis 
ikke koster det unødvendig tid og penger uten at man kan vise til noen gevinster. 
Eksempel på mål kan være masseuttak, kollisjonskontroll osv. Man lager en modell 
ut ifra det nivået man vil legge seg på. Ingen vits i å lage en kjempekomplisert modell 
om man ikke har bruk for den.” 
 
Målet for dette prosjektet er å bruke 
det i forhold til visualisering, 
kollisjonskontroll og masseuttak. 
Duaas forteller at byggherren har 
ingen krav til bruk av BIM, så da blir 
ikke målet satt høyere enn dette. 
”Ellers er det et mål for oss å begynne 
å ta det i bruk, lære oss å bli kjent med 
det og arbeidsmetodikken.” Men det er 
ikke bare byggherrens krav som 
begrenser bruken av BIM i dette 
prosjektet. Duaas tilføyer at det er ikke 
lenge siden at de begynte med BIM-
prosjektering, og at de fortsatt er i en 
oppstartsfase. Dette setter de største 
begrensningene for bredere 
målsetninger. 
 
Når det kommer til effektivisering av byggeprosessen forklarer Duaas at siden BIM 
ikke har blitt brukt så lenge, har de ikke gjort seg så veldig mange erfaringer å dra 
lærdom av foreløpig. Men de har klare ønsker om hva bruken av det vil føre med seg 
i forhold til effektivisering:” Vi håper at det vil effektivisere og forenkle det som går på 
kollisjonskontroller når det kommer til dette prosjektet. Når det kommer til 
effektivisering håper vi også å få eliminert feil tidligere. Resultatet blir da et prosjekt 
med mindre feil når man kommer til byggefasen.” 
 
Også når det kommer til det økonomiske aspektet forteller Duaas at Veidekke ikke 
har brukt BIM lenge nok til å gjøre seg klare erfaringer rundt dette: ”Det er for tidlig for 
oss å si om vi merker noen økonomiske besparelser foreløpig. Vi har ikke noe 
grunnlag og erfaringer å måle på. Men det vi håper på er å redusere antall feil (0-feil-
visjon) i prosjektet, og da får man heller ingen reklamasjoner. I dette prosjektet som 
er et boligprosjekt så er målet at når boligkjøperen tar over leiligheten skal det være 0 
feil. Dette gir jo god økonomi på sikt. Dette gjelder i alle prosjekter. Å redusere 
mengden prosjekteringsfeil vil føre til bedre økonomi. Vi håper også på en 
besparelse i prosjekteringsfasen dersom man klarer å oppnå kortere 
prosjekteringstid.” 
 
På spørsmålet om hva som kan bli bedre i forhold til BIM nevner Duaas spesielt 
problemene knyttet til filutveksling. ”Den burde bli bedre og enklere slik at man 

Figur 21: Persaunet byggetrinn 3 
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slipper alle problemer med de forskjellige programvareleverandørene som ikke klarer 
å lage programvare som snakker sammen. Når det gjelder IFC-standaren, så er det 
et håp at den skal bli bedre enn den er i dag. Har veldig tro på IFC-standarden i åpen 
BIM, men den kan altså bli bedre. Når det kommer til samarbeidet mellom rådgivere 
og entreprenører er det viktig at rådgiverne lager en BIM-modell som entreprenøren 
kan bruke. Som sagt må vi som entreprenører gjøre en stor jobb selv også.” 
Duaas tilføyer også at de savner et bibliotek for tegneobjekter. ”Hvis du skal kjøre en 
BIM-modell på et veldig høyt nivå, må du ha veldig mye produktspesifikk informasjon 
fra leverandør. Da må man ha et bibliotek hvor man kan ta ut tegneobjekt fra hver 
enkelt leverandør. Det finnes ikke per i dag. Dette har de faktisk krav om å levere på 
Kunnskapssenteret, så enten må de be leverandørene om å lage slike tegneobjekt 
eller de må tilby seg å lage det for dem. Så det at alle leverandørene en dag får på 
plass objektbibliotek er noe vi ser veldig frem til. Det tar nok noen år før dette er på 
plass hos alle leverandører. Det er mye som ligger der i dag som er veldig bra. Vi 
synes f.eks at Solibri er et veldig bra verktøy.” 
 
Når det kommer til fremtidsutsikter for BIM forteller Duaas hva hun selv og kollegaer i 
Veidekke tenker rundt det: ”Det vi ser for oss er jo at alle kommer til å bruke BIM, at 
alle prosjekter får det automatisk. Vi ser også for oss at man får mer effektive 
prosjekterings- og produksjonsfaser. Tror også at programvareleverandørene vil 
komme med etter hvert og finne seg noen felles standarder for filutveksling og 
liknende slik at vi slipper å sitte med den type problemer vi har rundt dette i dag. 
Hvis man tenker veldig fritt er det jo noen som ser for seg store skjermer o.l. som står 
ut på byggeplass og som man kan bruke til å navigere seg frem i modellen. Ser også 
for oss at byggeplassene får mer digitale hjelpemidler. Dette er jo noe som ligger 
langt fram i tid, men det skal være mulig med de hjelpemidlene som finnes i dag.” 
 
3.7.2 Oppsummert 
 
Duaas forteller oss at det er et forholdsvis lavt ambisjonsnivå i forhold til BIM på 
prosjektet på Persaunet. Veidekke har begynt å ta det i bruk og skal lære seg å bruke 
det videre. Man kan si at Veidekke er i en oppstartsfase i forhold til BIM. 
 
Selv om de ikke bruker det mye på dette prosjektet har de klare syn på hva som er 
positivt ved å bruke det: Kortere prosjekteringsfase, kollisjonskontroller for å unngå 
feil, mindre feil på byggeplass da problemene er eliminert på forhånd. Visualisering 
for byggherre og andre involverte. En 3D-modell er enklere å forstå for de som ikke 
leser tekniske papirtegninger. BIM-modellen kan brukes som beslutningsgrunnlag for 
byggherren. Et viktig bruksområde er masseuttak, selvfølgelig forutsatt at tegningene 
er riktige. 
 
De negative sidene som Veidekke har erfart domineres av problemer i forhold til 
filformat og utveksling av filer. Tegneprogrammer kommuniserer ikke særlig bra. 
Åpen-BIM og IFC fungerer til en viss grad, men ofte kan man miste elementer når 
man eksporterer fra f.eks DWG til IFC. Ikke alltid at rådgivere og entreprenører har 
behov for samme informasjon i modellen. Entreprenøren kan da få en modell de ikke 
kan bruke på riktig måte. Entreprenører har per i dag kanskje ikke nok kunnskap til å 
forklare rådgiveren hva de trenger i modellen. 
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Duaas er klar på at det er liten vits i å bruke BIM uten å ha tydelige målsetninger 
rundt hva man vil oppnå. Hvis ikke koster det unødvendig mye tid og penger, uten at 
man kan vise til gevinster. 
 
Duaas sier også at de savner et godt bibliotek for tegneobjekter. Man trenger mye 
produktspesifikk informasjon fra leverandør, og dette er lite tilgjengelig i dag. Ser 
frem til at alle leverandører en dag får på plass et objektbibliotek. 
 
Veidekke har på de aller fleste prosjekter ikke kommet til full bruk av BIM i forhold til 
FDV. Men ser for seg at med all informasjon de kan legge inn i BIM-modellen, vil de 
ha kjempeutbytte av det i fremtidig forvaltning, drift og vedlikehold. 
 
Ser for seg at BIM blir mer og mer brukt i fremtiden, og etter hvert vil alle prosjekter få 
det automatisk. Med dette får man da mer effektive prosjekterings- og 
produksjonsfaser. Tror at programleverandørene vil samkjøres mer på 
filutvekslingsdelen og standardisere den.  
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3.8 Intervju Helsebygg Midt-Norge 

”Helsebygg Midt-Norge er en prosjektorganisasjon 
under Helse Midt-Norge, med ansvar for 
prosjektering, bygging og fullføring av nytt 
universitetssykehus i Trondheim.”40 

Kunnskapssenteret er siste senter ved nye St. Olavs Hospital, med en 
arealfordeling på 50-50 mellom St. Olav og NTNU. Kunnskapssenteret vil 
romme sykehusets største auditorium, hovedbibliotek og lokaler for forskning 
og undervisning, Den kliniske delen omfatter arealer for hud- og 
infeksjonssykdommer, samt smertesenter. Kunnskapssenteret blir oppført på 
"ruinene" av høyblokka. Senteret blir bygd i fire fløyer: sørfløy med seks 
etasjer, vestfløy med fire etasjer, østfløy med tre etasjer og midtfløy med én 
etasje.41 
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Den 1.april 2011 ble vi invitert av sykehusplanlegger, Pål Ingdal, til intervju på 
Kunnskapssenterets byggeplass. Der fikk vi se et ferdig installert BIM-rom, og 
demonstrasjon av hvordan mange ser for seg at BIM kan fungere. 
Kunnskapssenteret går virkelig foran og viser vei i bruk av ny BIM-teknologi. 

3.8.1 Intervjuet 
 
Ingdal begynner med å fortelle oss at BIM kom inn i dette prosjektet for et par år 
siden i forbindelse med et prosjekt i Ålesund (Ålesund Barneklinikk). Ryktene 
begynte å gå om at det kom noe med BIM, og Statsbygg kom med sin BIM-manual 
versjon 12.”Da visste vi ingenting om BIM, men valgte å legge inn krav om det i 
kontrakter med rådgivere og brukte Statsbyggs BIM-manual som grunnlag. 
Rådgiverne begynte med BIM-verktøy som Revit og MagiCAD. Den gang hadde vi 
ikke nok kunnskap om BIM, så da ble det et tradisjonelt prosjekt hvor man brukte 

Figur 22: Logo Helsebygg Midt-Norge 

Figur 23: Kunnskapssenteret - med Olav Kyrres plass, vist i grått 
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disse verktøyene, men det ble ikke styrt som et BIM-prosjekt. Da vi skulle over på 
Kunnskapssenteret hadde vår kvalitetssjef reist litt rundt og lært om BIM. Han reiste 
rundt og besøkte byggenæringa både i nærmiljøet og oppsøkte noen store 
entreprenørselskaper i California. Blant annet en stor helsebyggutbygger som heter 
Sutter Health. Han fikk masse inspirasjon derfra. Vi begynte da å bygge opp 
Kunnskapssenteret som et ordentlig BIM-prosjekt og sette dette inn i system og i 
forretningsplanen. Så vi var pådriverne for at Kunnskapsbygget skulle bli et BIM-
prosjekt, og inspirasjonen ble hentet stort sett fra California. Vi hentet også 
inspirasjon fra BuildingSMART.” 
 
Ingdal mener bruken av BIM i dette prosjektet har hatt flere positive sider. Det 
viktigste er kanskje at ved å bruke det får man et mye bedre inntrykk av den ferdige 
løsningen. En annen positiv side er at BIM har skapt en bra entusiasme i prosjektet: 
”Etter å ha kommet over den første skrekken for noe nytt blir folk veldig ivrige. Vi ser 
at koordineringen i prosjektet går veldig mye lettere, og dialogen med brukerne går 
veldig mye bedre.” I planleggingen av Kunnskapssenteret har det vært et stort 
brukermiljø som har deltatt. Pasienter, ansatte og forskjellige spesialister er med og 
former det nye sykehuset. Dette fordi at det kreves at man har spesialister innenfor 
forskjellige fagfelt for å kunne bygge et såpass komplisert bygg. Bruken av BIM har 
gjort det lettere for alle forskjellige aktører på forskjellige nivå å jobbe sammen. 
 
Når det kommer til den økonomiske delen av dette byggeprosjektet mener Ingdal at 
det er for tidlig å se klare resultater og besparelser av dette foreløpig: ”Det er 
vanskelig å beregne enda. Vi tror at det å innføre BIM kommer til å gi oss 
besparelser, hvis ikke hadde vi nok ikke gått inn på det. Det andre er at vi er en stor 
offentlig byggherre, så vi går inn for å dra dette i forhold til bransjen. Som offentlig 
byggherre tør vi å ta de kostnadene, men tror at vi kommer til å få igjen for de 
investeringene.” 
 
Det er mange positive sider ved å bruke BIM, men på spørsmålet om hva som kan 
ses på som negativt ved å bruke BIM trekker Ingdal frem oppstartskostnader og en 
bratt læringskurve som sentrale tema: ”Det koster ganske mye å komme inn i et BIM-
prosjekt, man må kjøpe mye nytt verktøy. Skal man bruke det ordentlig må man ha 
fullversjonen, også for oss som ikke prosjekterer selv. Vi har valgt å ha en 
modellserver som har store oppstartskostnader. Det andre er at det er såpass nytt. 
Bratt læringskurve og mye frustrasjon i starten.  Mye man ikke forstår. Når man selv 
har begynt å forstå noe, må man ta runden med de andre. Denne runden har vi tatt 
mange ganger. Hva er BIM og hva betyr det for den deltakende part. Man starter på 
scratch mange ganger før man får gruppa opp til et visst nivå.” 
 
Byggherrer og rådgivende firma investerer som oftest i nødvendig programvare for å 
kunne følge med på utviklingen. Når det kommer til entreprenører og 
underentreprenører er ikke de like tidlig ute bestandig. På spørsmålet om 
entreprenører/underentreprenører har skaffet seg lisenser til nødvendige verktøy i 
dette prosjektet svarer Ingdal at de store entreprenørene har gjort det, de ser at de 
trenger det. ”De som har vært inne i dette prosjektet har skaffet seg det. De store 
rådgiverfirmaene må ha programvaren uansett, så investeringene er kanskje ikke så 
store for dem. De mindre entreprenørfirmaene venter kanskje så lenge som mulig. 
Kraftige verktøy krever også kraftige PC-er, så mange må investere i det også. 
Den største utfordringen er nok å få folk til å sette seg inn i det, og man får ikke så 
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mye hjelp. De fleste må finne ut alt selv. Vi har brukt ca et år på å komme dit vi er nå. 
Det har vært mye jobbing og masing på programvareleverandører. Også mye 
prøving og feiling og starte på nytt.” 
 

Problematikken rundt det å finne 
komponenter i et felles kartotek i 
tegneprogrammer er noe Ingdal kjenner godt 
til: ”Det er en stor utfordring. CAD-
verktøyene er satt opp med 
standardbiblioteker og de fleste store 
produsenter har fått sine produkter inn i 
verktøyene. De som sitter og 
tegner/prosjekterer plukker da fra dette 
biblioteket som er relativt bra utbygd. Men vi 
kommer stadig vekk borti ting som ikke 
ligger der, spesielt med et bygg som 
sykehus. Hvis det ikke ligger der prøver vi å 
få det rett fra leverandører. Dette er 

vanskelig. Da må vi begynne helt på nytt igjen og forklare hva BIM er. Vi snakker ofte 
med selgere, ikke de som sitter og tegner produktene. Leddene fra oss og til de som 
faktisk tegner blir for mange, og informasjonen og spesifikasjonene forsvinner 
kanskje litt på veien. Ofte når vi får objektene passer de heller ikke inn i IFC-
standarden.” 
 

Det har også vært nevnt i tidligere intervjuer 
at det kan være problemer når man 
overfører filer fra tegneprogrammer over til 
IFC. Problemene har gått ut på at man 
mister objekter og så videre i denne 
prosessen. Ingdal derimot mener at IFC-filen 
er god, men med utfordringer når det 
kommer til produktspesifikke objekter:” Vi 
har valgt å ha åpen BIM, slik at vi vil ha alt vi 
får fra våre arkitekter, rådgivere osv i IFC. 
Da vi begynte fikk vi høre at IFC ikke var 
moden og det kom til å resultere i mye feil. 
Men det viste seg at dette ikke stemte, 
IFCen er veldig god. Objekter med 

dobbeltkrummede flater er problematisk, men det er sjeldent. Det å skaffe 
produktspesifikke objekter i IFC er litt verre. De skal inn i CAD-verktøyene først også 
videre inn i IFC-”bimmen”. Hvis det er et objekt man ikke finner kan man ta det inn i 
MagiCAD som IFC og bruke det videre.” 
 
Selv om spaden ikke er satt i jorda på dette prosjektet i skrivende stund, har 
Helsebygg store planer for selve byggefasen. Ingdal forteller at de bruker BIM for 
selve byggingen, de mener at det er der besparelsene ligger. ”I løpet av 
prosjekteringsfasen tar vi entreprenører inn i BIM-modellen, slik at de får være med å 
se hvordan det blir prosjektert og får komme med innspill og sine produktvalg. Vi går 
også gjennom byggbarheten av det som er tegnet. Før bygging får entreprenører, 
helt ned til bas og timebetalte, gå igjennom det området de skal starte med for å se 

Figur 24: BIM i Kunnskapssenteret 

Figur 25: BIM på detaljnivå 



 

45 3. Erfaringsinnhenting fra bransjen 

om det er byggbart eller om det burde bli gjort på en annen måte. Ser også på 
monteringsrekkefølgen. Prøver å strømlinjeforme byggeperioden på forhånd. Likeså 
på byggeplassen, at vi setter opp en storskjerm eller liknende en plass slik at det er 
tilgjengelig for de som skal montere. Får da et helt annet inntrykk av kompliserte 
modeller. Allerede nå er basene med i BIM-rommet og kikker på sine fagfelt. 
Foreløpig har vi bare hatt enfaglige kontroller, men når vi kommer litt lengre skal vi ha 
tverrfaglige kontroller. Det er da vi får sjekket byggbarheten” 
 
Basene har vist seg litt overraskende positive til dette prosjektet og BIM-kravene. ”De 
aller fleste blir veldig ivrige. De kommer inn i det etter bare noen uker, og det er 
kanskje de som har tatt det raskest. Kommer man enda lengre ned på de yngre 
fagarbeiderne regner jeg med at de tar det enda raskere. Skal ikke se bort ifra at det 
kommer nye iPader som kan brukes til dette.” 
 
Ingdal tilføyer også at de har ambisjoner om å utfordre entreprenører på mer 
prefabrikasjon. ”Dette er noe vi har hentet inspirasjon til fra California. Der ”bimmer” 
de så riktig med de riktige produktene at mengdeuttaket blir helt eksakt. Dette kan 
gjelde for flere fag. Alt er ferdig når man får det, og det blir ikke nødvendig med 
fabrikasjon på plassen som for eksempel saging og tilpasning. Entreprenørene er 
foreløpig skeptiske. Det er en tradisjon for at man er nødt til å takle avvik på plassen i 
byggebransjen. Det er aldri tegna slik det blir bygd, alltid nødvendig med tilpasninger. 
De er vant til å måtte gjøre det og stoler ikke på at rådgiverne tegner så riktig at de 
tar sjansen på å prefabrikkere. Så entreprenørene er fortsatt avventende selv om vi 
”bimmer”. For å komme videre må vi nok bare utfordre de til å komme med noe på et 
lite område og gamble på at det går bra. Dette gjør de i California og påstår at de 
sparer mye på byggeplassen. Forskjellen på det amerikanske og norske miljøet er at 
de ikke bryr seg om åpen BIM og IFC. Gigantentreprenørene i USA lager sine egne 
verktøy som er veldig kompatibel med hverandre og man slipper utveksling med 
andre programmer. De lager et system som fungerer for dem og får det rett. Norge er 
mer opptatt av IFC. De store offentlige byggherrene som har dratt BIM-lasset mener 
at man ikke skal være avhengig av en leverandør, en entreprenør eller et spesielt 
verktøy for å lage det du skal ha. Vi tenker også videre som når vi skal overlevere 
bygget til de som skal drifte og eie det. De må kunne gjøre tilpasninger og 
forandringer senere ved å bruke det verktøyet de har. Dette er problematisk om man 
ikke har åpen BIM.” 
 
BIM har foreløpig ikke blitt benyttet særlig mye i forhold til kostnadsaspektet. Ingdal 
forteller at de har en entreprisemodell som gjør at det er veldig lite som er ”bimmet” 
på forhånd: ”Vi har en samspillmodell og vi kontraheres på et forprosjektsstadium. 
Det er lite man kan ta ut av ”bimmen” kostnadsmessig på et tidlig stadium. Det kan 
ikke gjøres før kontrollområder for prosjektet. Dette skjer rett før bygging.  På grunn 
av dette er det ikke mye poeng i å hente ut kalkyler fra den tidlige ”bimmen”. Men 
mulighetene ligger der og det ligger til rette for det, men våre entreprenører har valgt 
å ikke prioritere det.”  
Når det kommer til tid og fremdrift brukes BIM i en større skala, selv om Ingdal 
forteller at de sliter litt med verktøyene: ”Vi bruker Navisworks som har en timeliner-
funksjon som egentlig er veldig bra, men den er ikke så god på å lese IFC-filer. På 
store konstruksjoner som betong og liknende kan vi gjøre en god fremdriftsplan, men 
de tekniske er vanskeligere. Vi mister en del informasjon fordi Navisworks ikke leser 
informasjonen rett. Dette kan unngås ved å ta det rett fra MagiCAD og inn i 
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Navisworks, da fungerer det veldig bra. Det finnes en modul til modellserveren som 
ikke er ferdigutviklet enda for å få det fullverdig på IFC-filer. Det kommer vi til å bruke. 
Kommer også til å bruke den på GSP-planlegginga hvor vi plukker ut kompliserte 
områder og setter opp en detaljert fremdriftsplan med montasjerekkefølge. Bra på for 
eksempel store tekniske rom.” 
 

Når det kommer til responsen fra underentreprenører og fagarbeidere forteller Ingdal 
at det var en del frustrasjoner i oppstarten av prosjektet: ”Vi har en del 
småentreprenører som vi har arvet fra de andre byggefasene som kun leverer en 
liten del av prosjektet. De ble jo dratt litt med inn i dette og var fryktelig frustrert under 
de første møtene og skjønte ikke hva BIM var. Men etter at vi brukte 2-3 møter på å 
sette dem inn i det ble de veldig ivrige. Vi viste dem hvordan rådgiverne jobbet i 
CAD-verktøyene og hvordan de plukket komponenter ut ifra de faste bibliotekene i 
CAD-verktøyene. Da de så dette ble de veldig ivrige på å få inn sine egne produkter i 
dette biblioteket. Noen av dem kjøpte sine egne CAD-verktøy og produserer sine 
egne objekter, mens noen har gått ut og bestilt sine egne objekter og bruker våre 
rådgivere til å forme dette. Ingen av dem likte at naboen plukket en annen 
produsents objekt fra MagiCAD. Fagarbeidere vet vi ikke så mye om enda, siden 
selve byggingen ikke har kommet i gang. De to store entreprenørene i prosjektet ble 
hentet inn fordi at vi hadde en BIM-visjon med prosjektet. Det var en del av 
tilbudsforespørselen at denne skulle synliggjøres.” 
 
Kravene som ble satt i forhold til rådgivere og leverandører og informasjonsmengden 
kom på banen fra begynnelsen. ”Det startet tidlig i prosjektet mot rådgiverne hvor det 
stod i kontrakten med dem at vi skulle legge til grunn Statsbygg sin BIM-manual. Den 
gir en delvis detaljert opplisting om hva som skal inn i modellen. Når vi kjørte ut 
tilbudsetterspørselen til entreprenørene satte vi også i konkurransegrunnlaget at de 
skulle forplikte seg til et BIM-prosjekt og at de skulle levere BIM-objekter for de 
produktene de valgte. Dette er kontraktsfestede krav både for rådgiverne og 
entreprenørene. Etter hvert har vi i samspill utviklet vår egen BIM-manual hvor vi 

Figur 26: Olav Kyrres plass i BIM 
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sammen har bestemt og beskrevet hvor detaljert modellen skal være. Vi aksepterer 
generiske objekter som er plukket fra et bibliotek, og på visse områder krever vi helt 
produktspesifikke objekter. Eneste vi ikke ”bimmer” er koblingsskjema og ledninger.” 
 
På et såpass tidlig stadium i prosjektet kan det være vanskelig å se særlige resultater 
i forhold til effektivisering av prosessen, men Ingdal mener at de allerede ser en 
effektivisering i forhold til prosjekteringa og samarbeid mellom fag: ”Koordineringen 
mellom de ulike fagene går nok mer effektivt nå. Delvis pga av BIM, og delvis på 
grunn av VDC (Virtual Design and Construction) og taktplan og Lean Construction. 
Men BIM er nok en del av effektiviseringen. Enfaglige kollisjonskontroller har vært 
gjort en god stund, men nå har vi en åpen BIM med samtlige fag som gjør at du kan 
få med det meste av koordinering i BIM. Vi kan ikke tallfeste besparelsene enda, men 
vi anslår at vi sparer litt i prosjekteringa og mest i produksjonen.” 
 
Om man skal se fremover mener Ingdal at det er forbedringspotensialer i forhold til 
CAD-verktøyene: ”Vi sliter litt med de ulike CAD-verktøyene. Store amerikanske 
produsenter henger litt etter på IFC-utviklingen. Vi eksporterer veldig greit ut det som 
kommer fra MagiCAD og Revit til IFC, men vi kan ikke ta ting tilbake igjen. Dette er 
en utfordring, men noe som jeg tror kommer til å bli bedre etter hvert. Det blir flere og 
flere som krever åpen BIM, også i USA kommer dette kravet fra den amerikanske 
utgaven av Statsbygg. Da tror jeg denne utviklinga vil gå raskere. Håper i alle fall at 
alle CAD-verktøyene kommer til å kommunisere godt gjennom IFC. Håper også at 
man kan eksportere ut til IFC og så ta det tilbake igjen til verktøyene. Dette er ikke 
mulig i dag. Det å kunne ta ut en bit/et rom av prosjektering, gjøre en endring og så 
legge det tilbake i ”bimmen” igjen, hadde vært en stor fordel. Da har du alle fagene 
inn når du gjør din endring, samtidig som det området er låst for andre. Da får du en 
veldig effektiv koordinering av prosjekteringa. Dette går ikke nå, men kanskje i 
fremtiden. Tror også at vi kommer til å få mer intelligent ”bimming”. Om man for 
eksempel skal prosjektere radiatorer, så kan man velge radiatorstørrelse osv, så 
trekkes rørene automatisk i tillegg til at pumpa dimensjoneres ut ifra størrelse på 
anlegget. Tror vi får mer intelligente og spesifiserte objekter. Ser for meg at man får 
mer spesialverktøy og applikasjoner rettet mot spesifikke fag/objekter. De fleste 
prosjekter er BIM på et eller annet vis ved at man bruker 3D-verktøy, men det blir nok 
flere og flere som legger dette inn i forretningsideene sine fremover. Tror det går over 
fra å være rådgivernes leketøy til å bli verktøy for byggherre, entreprenør, de som 
drifter og så videre.” 
 
3.8.2 Oppsummert 
 
Helsebygg har sitt største BIM-prosjekt til nå i Kunnskapssenteret. Som stor offentlig 
byggherre føler de ansvar for å gå foran i utvikling og implementering av BIM i Norge. 
De tør å ta det økonomiske løftet, men har også tro på at det vil lønne seg i lengden.  
 
Det som trekkes fram av effektivisering i prosessene er at de ser forandringer i 
forhold til samarbeid mellom fag. Det antas at besparelser og effektivisering vil være 
størst i forhold til produksjon. Helsebygg har også implementert Lean og taktplaner 
og ser at dette gir effektive prosesser. 
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Av fordeler er kanskje den viktigste at man får et mye bedre inntrykk av den ferdige 
løsningen. Videre har BIM skapt en større entusiasme for prosjektet. Bruken har gjort 
det lettere å jobbe sammen på forskjellige nivå. 
 
IFC-filene er gode, men det er noen utfordringer med produktspesifikke objekter. 
CAD-verktøyene er satt opp med standardbiblioteker og de fleste store produsenter 
har fått sine produkter inn i verktøyene, men også en del som mangler.  
 
Det fungerer godt å bruke modellen på GSP-planlegginga hvor kompliserte områder 
plukkes ut og det settes opp en detaljert fremdriftsplan med montasjerekkefølge. 
Helsebygg har brukt BIM i forhold til tid og fremdrift ved hjelp av Naviswork sin 
timeliner-funksjon. 
 
Den største utfordringen er å få folk til å sette seg inn i hva det er. Det har vært mye 
jobbing og masing på programvareleverandører. Også mye prøving og feiling og 
starte på nytt. Det er i seg selv en utfordring at alt er såpass nytt. Det er negativt at 
det er så store oppstartskostnader og en bratt læringskurve til å begynne med. Det 
var mye frustrasjon på de første møtene, men etter hvert ble folk ivrige og ville også 
ha sine produkter inn i bibliotekene.  
 
Det er ambisjoner om å utfordre entreprenører på mer prefabrikasjon i prosjektet, 
men foreløpig stor skepsis her.  
 
I forhold til programvare er det en ulempe ikke å kunne ta ting tilbake fra modellen til 
for eksempel MagiCAD. Bedre kommunikasjon mellom CAD-verktøyene og IFC er 
ønskelig. Det er også en del informasjon i Navisworks som forsvinner fordi den ikke 
leses rett. I USA har man ikke disse problemene fordi man lager egne verktøy, og 
forholder seg ikke til åpen BIM.  
Det å kunne ta ut en bit/et rom av prosjektering, gjøre en endring og så legge det 
tilbake i ”bimmen” igjen, hadde vært en stor fordel. Da har du alle fagene inn når du 
gjør din endring, samtidig som det området er låst for andre. Da får du en veldig 
effektiv koordinering av prosjekteringa.  
 
Det trekkes også fram at man forventer mer intelligent ”bimming” i framtiden ved at 
flere handlinger utføres automatisk på kommando.  
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3.9 Sammendrag intervjurunder 
I oppsummeringen trekkes hovedlinjene fra alle intervjuene frem.  
 
Hovedfordelen ved å bruke BIM, slik det blir brukt og så langt som det er kommet i 
dag, er visualiseringen for byggherre og alle andre. Det fører også til bedre 
kommunikasjon mellom aktørene på kryss av fagområder og nivåer. Det er lett og se 
hvor for eksempel ventilasjonskanalen er tenkt i forhold til kabelbroen. Resultatet blir 
mindre feil på byggeplass da problemene allerede er eliminert før byggingen er i 
gang. Modellen fører til bedre forståelse for ansvarsområder og for hvilke ressurser 
som trengs til hvilken tid. I teorien kan alle rørstrekk prefabrikkeres i stede for å lages 
på byggeplass. Det er også mulig å bruke modellen til uttak av masser og 
kollisjonskontroll. Per i dag brukes den mest i forhold til kollisjonskontroll og det 
visuelle. Men de fleste har som mål å bruke den til masseuttak snart, da de kan ta ut 
eksakt hvor mange meter ventilasjonskanal som skal bestilles før byggingen starter. 
På lengre sikt kan man bruke modellen til FDV og 4D, det er enda ikke gjort mye av.  
 
I dag koster BIM penger i opplæring og programvare. Men man satser på at det over 
tid vil være lønnsomt når man får inn rutine og folk blir kjent med programvaren. Det 
er liten vits i å bruke BIM uten klare målsetninger, da det vil koste mer enn man vil 
tjene inn. 
 
Entreprenør og konsulent har gjerne ikke behov for den samme informasjonen i 
modellen. Entreprenørene har i dag kanskje ikke nok kunnskap til å forklare 
rådgiveren hva de trenger, og det samme gjelder for fagarbeider. Fagarbeider har 
behov for konkrete mål som høyder, lengder, avstander og rørdiametre. Dette får de 
ikke ut av modellen i dag.  
 
Det er også en mangel på et objektbibliotek hvor man kan hente inn komponenter til 
modellen. Dette gjør det blant annet vanskelig å bruke modellen til FDV-formål. Det 
er ønsker om at leverandørene lager slike objektbibliotek for sine komponenter, slik 
at når entreprenøren har bestemt hvilke leverandører og produkter de skal bruke kan 
de sette komponentene rett inn i modellen. Det vil også gjøre det lettere for 
fagarbeiderne når de riktige komponentene ligger inn i modellen. Da kan de bruke 
modellen til å se montering og bygge ut fra den. 
 
I dag brukes BIM mest i prosjekteringen, men man har så vidt begynt å innføre det på 
byggeplass. Man ser størst potensial for inntjening og besparelser på byggeplassen 
ved blant annet mindre feil, masseuttak og at leverandørene kan prefabrikkere 
løsningene.  
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4. Case studie 
 

4.1 Case 1: Clarion Hotell og Kongress Trondheim 
 
4.1.1 Innledning 
Det er i dette casestudiet valgt å fokusere på Kongresshotellet som bygges på 
Brattøra i Trondheim. Dette er et stort og spektakulært prosjekt med mange krevende 
bygningsutfordringer. Det er sagt (Rune Jacobsen, Skanska) at BIM har vært en 
nødvendighet i dette prosjektet, spesielt på grunn av dette. Så og si ingen takplater i 
skybaren er vinkelrett i forhold til hverandre, det er et stort gullforgylt buende tak som 
strekker seg over de fire høyblokkene som til sammen utgjør hotellet, og i 
underetasjen er det en stor felles fjernkjølesentral tilknyttet Trondheim Energi. Alle 
disse elementene og mange flere har gjort at det har blitt et stort behov for 3D-
visualisering. Enkelte rom ville rett og slett ikke latt seg forklare uten. 
 

 
Figur 27: Hovedinngangen Kongresshotellet BIM  

 
Når bygget blir ferdig er det Petter Stordalens Choice-kjede som skal drifte hotellet. 
Hans Hoff og søsteren Mona Hoff i Hoff Hotels A/S og Odd Reitans EC Dahls 
Eiendom A/S, som sammen står bak Star Property A/S, investerer 760 millioner i 
selve bygget. 42, 43 
 
Arkitektfirmaet Space Group AS har tegnet bygget. Det ligner en firearmet stjerne. 
Man vil at glassfasaden skal slippe inn dagslyset til de store fellesområdene, 
restaurant, lobbybar og skybar. Kongresshotellet får totalt et areal på 31.500 
kvadratmeter. Det kan tilby 400 rom og suiter og et 3.000 kvadratmeter 
kongressområde. Hotellets 200 ansatte skal årlig ta imot 130.000 hotellgjester og 
80.000 konferansegjester.44 Åpning av dørene skjer den 27. april 2012. 
 
”Dette blir ett av Skandinavias største kongresshotell og hotellet skal bli hele Midt-
Norges samlingspunkt. Trondheim får et arkitektonisk signalbygg og ytterligere en 
attraksjon i det spennende Brattøra-området”, sa Hans Hoff under 
grunnsteinsnedleggingen den 18.10.1041  
Det er store planer for hele området på Brattøra i tiden som kommer. Slagordet 
”Byen møter fjorden” ligger som en inspirator og et fundament for det som planlegges 
der. Pirbadet og Rockheim ligger der allerede. Disse skal sammen med 
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kongresshotellet, akvarium, ny hurtigbåtterminal og nye kontorbygg, trekke folk til den 
nye bydelen, også utenom arbeidstid. Videre skal det bygges en ny gangbru. Dette 
blir en tverrforbindelse mellom sentralstasjonen og Brattørkaia, som skal binde 
Brattøra naturlig sammen med sentrum av byen.45, 46  

Clarion Hotel & Congress Trondheim blir ett av svært få hotellbygg i Norge i 
energiklasse A. Leietaker Choice Hotels Scandinavia har kommet med et ekstra 
utbyggingstilskudd på 20 millioner kroner for å heve bygget fra energiklasse C til A. 
Som en del av avtalen garanterer Skanska, totalentreprenøren, for at bygget skal 
ligge under maksimalt tillatt energibehov for denne type bygg. Stordalen sier i media 
at; ”Bygg står for 40 prosent av landets totale energiforbruk. Det er naturlig for oss å 
gå foran i energieffektiviseringen av Norge.”41,46

��

 
Stig Hillestad er nyansatt hotelldirektør på Clarion Hotell og Congress i Trondheim. 
Han ble ansatt før hotellet var ferdig planlagt og er med på byggemøter og i 
planleggingen for å lære seg å kjenne bygget helt både inn og ut. Han forteller at 
allerede halvannet år før dørene åpner er det solgt for 25 millioner kroner. Han mener 
det er stor interesse og entusiasme for bygget, spesielt med tanke på miljøprofilen.47  

4.1.2 Bakgrunn for å velge prosjektet  
Det var flere grunner for at dette ble oppgavegruppens første casestudie. Det ble 
først og fremst naturlig å opprette kontakt med totalentreprenøren, Skanska, i 
forbindelse med intervjurundene fordi dette er et fremtredende BIM-prosjekt i 
regionen. Det var også lett å få kontakt, da Sweco Trondheim er innleid som 
rådgivende ingeniører på prosjektet og er gruppens veiledere i oppgaven. Etter 
intervjuet og befaring på byggeplassen, satt vi igjen med et inntrykk av at Skanska 
gjerne ville samarbeide med studenter og at dette også lå som et ønske fra dem 
gjennom dette prosjektet. 

Det var også en triggende faktor at dette prosjektet er såpass stort og banebrytende. 
Det at det er en nødvendighet med BIM i prosessen gjør at alle parter strekker seg litt 
ekstra for å få det til, men det er likevel erfaringer om at det ikke har fungert optimalt. 
Å se på grunnene til dette vil for oppgaven være en berikelse og en god kartlegging 
av den fremste BIM-bruken i Trøndelag, og kanskje også på landsbasis. 

4.1.3 Målsetting for casen  
I casen er det valgt å se på BIM gjennom flere deler av prosjektet i forhold til VVS-
tekniske løsninger og utføringer. Fra rådgiver og entreprenør i planleggings- og 
prosjekteringsfasen, til underentreprenører, baser og montører på byggeplass. Det 
skal kartlegges hvor mye BIM har blitt brukt i forhold til de målsetninger og visjoner 
som lå til grunne i starten av prosjektet. Har det fungert som håpet og forespeilt? 
Hvordan har de forskjellige aktørene i dette prosjektet benyttet seg av BIM? Målet er 
å få informasjon om erfaringer de enkelte har gjort seg. Informasjonshenting om 
temaet vil foregå ved intervjuer av de forskjellige aktørene som er villige til å dele 
sine erfaringer. 
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4.1.4 Prosjektstudiet  
 

 
 
 
 

Informasjonen i denne casen baseres på intervjuer gjort med forskjellige ledd i 
prosjektet Clarion piren. Tidlig i mars var oppgavegruppen på besøk på Skanskas 
anleggskontorer på piren for å gjøre et intervju om bruken av BIM generelt. Mange av 
referansene ble naturligvis fra jobben de holdt på med der. Informasjonen var såpass 
detaljert at valget falt på å bruke dette intervjuet som et grunnlag til denne casen. 
Skanska har totalentreprise på dette prosjektet og kan fortelle at dette hotellet hadde 
vært svært vanskelig å bygge og prosjektere uten å bruke BIM. Størrelsen og 
kompleksiteten var såpass utfordrende at BIM ble sett på som et nødvendig verktøy. 
Rune Jacobsen i Skanska forteller at foreløpig brukes BIM mest opp imot 
rådgiversiden generelt sett, og dette gjelder nok også for dette prosjektet. Han sier 
det er et kjempebra verktøy, hovedsakelig for å kunne gjøre kollisjonskontroller og for 
å unngå feilprosjektering. Roar Alstad som er Prosjektleder hos Skanska Tekniske 
Entrepriser kunne fortelle at intensjonene om BIM-bruken var sterke i starten av 
prosjektet. Utover i prosjektet viste det seg i midlertidig at de ikke klarte å bruke det 
fullt ut slik de hadde planlagt. Samarbeidet fagene i mellom skulle vise seg å bli en 
utfordring. Det var forskjellige meninger og uklare definisjoner i forhold til behov for 
underlag til tegningene. I tillegg tegnet de forskjellige fagene i forskjellige 
programmer. Dette ble vanskelig da tiden kom for å sette alt sammen. 
 
Rune Jacobsen sier også at det er en utfordring i forhold til de forskjelliges 
oppfatninger av BIM. Noen oppfatter BIM som å tegne i 3D, men det er mye mer enn 
det. Så et problem er ofte at rådgivere mener de behersker BIM fullt ut, men når det 
kommer til stykket så gjør de nok ikke det i begrepets rette definisjon. Dette er 
vanskelig å vite før prosjektet er i gang, og slike problemer dukker da opp underveis. 
Særlig problematikken rundt felles nullpunkt viser seg å være vanskelig for mange. 
Felles nullpunkt i oppstartsfasen er avgjørende for å få en riktig modell som 
inneholder riktig informasjon i riktige mengder. Implementeringsfasen er altså litt 

Figur 28:Befaring på byggeplass 1 



 

53 4. Case studie 

komplisert. I utgangspunktet skal ikke forskjellige filer fra forskjellige programmer 
være et problem, men på dette prosjektet har det vært en utfordring som har vært litt 
vanskelig å løse. 
 

Kristian Trøan som er rådgivende 
VVS-ingeniør hos Sweco har 
prosjektert mye av den VVS-
faglige biten i dette prosjektet. 
Han kan fortelle oss at BIM ikke 
har blitt brukt i dette prosjektet, 
men 3D-modellering. Som nevnt 
tidligere er definisjonene fortsatt 
litt uklare rundt dette temaet, og 
mange tror 3D-modellering og 
BIM er det samme. Som Trøan 
selv sier har han kanskje vært litt 
streng i sin definisjon av BIM: 
”Jeg har forstått det slik at BIM 

egentlig ikke har noe med 3D-
modellering å gjøre. Beregninger, 

masseuttak, simuleringer osv. er virkelig BIM som er informasjon som ligger igjen i 
modellen etter byggeslutt.”  Trøan forteller også om viktigheten av å bruke 3D-
modellering på et såpass komplekst prosjekt som dette. Allerede i tidlig prosjektering 
ble det benyttet kollisjonskontroller opp imot andre fag for å eliminere feilprosjektering 
og problemer på byggeplass. 
 
Thomas Wehager Haarberg, DAK operatør og BIM-ansvarlig ved Sweco i Trondheim 
forteller oss også at det ikke har blitt brukt full BIM i dette prosjektet, men at de la seg 
på noe de kaller BIM ”light”. Det vil si at modellen i utgangspunktet skal brukes til 
kollisjonskontroller og til å fremme de romlige krav. Han mener at alle BIM prosjekter 
de kjører nå ligger på dette nivået. ”Kravene er da at alle objekter som krever plass 
må modelleres og legges inn i modellen. Siden omtrent alt vi har av installasjoner tar 
plass så blir dette tegnet. Det tar MagiCAD seg av. Unntatt eventuelt aggregater og 
annet spesialutstyr som vi må evt. lage selv og legge inn.” 
 

I forhold til å bruke 3D-
modellering i prosjekteringen 
forteller Trøan at det har gjort det 
mulig for dem å se tegningsfeil 
ved et tidlig stadium. Men han 
tilføyer også at om BIM hadde 
blitt brukt i full skala ville de hatt 
ekstra simuleringer og data som 
de kunne sammenliknet 
beregningene med. 
 
Det har også vært visse 
utfordringer for rådgiverne i 
forhold til å prosjektere i BIM 

Figur 29: Befaring på byggeplass 2 

Figur 30: Befaring på byggeplass 3 
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”light”. Dette er såpass nytt i bransjen og det er en veldig spredning i hvor langt 
forskjellige firma har kommet. Trøan forteller at ”Det blir en drakamp for oss som er 
interessert i å bruke nye verktøy.” Haarberg mener at hovedutfordringen i forhold til å 
prosjektere på denne måten er at det tar lengre tid i tidlig fase. Mye av grunnen til det 
er at det fokuseres såpass mye på kollisjonskontroller. I et ikke-BIM prosjekt kan man 
komme ut på byggeplass tidligere. Men da uten den vissheten om at de forskjellige 
fag ikke kolliderer. Utfordringene med IFC-filene er noe som Haarberg som DAK-
operatør har sett på som utfordrende i dette prosjektet. Det verktøyet de bruker nå er 
ikke effektivt nok til å generere IFC-filer. De får det til, men denne delen av arbeidet 
tar da mye lengre tid. I tillegg har rådgivende vært nødt til å lage det meste av 
underlagstegningene selv, dette er noe som også har tatt lang tid. 
 
Trøan har også meninger om hva som kan gjøre bruken av BIM bedre i fremtiden. 
Muligheten til å kunne jobbe i ett og samme program er noe han mener ville vært en 
fordel. ”I fremtiden, med skikkelige båndbredder, håper jeg man kan prosjektere i 
samme modell, alle fag. Beregninger, kollisjonskontroll, simuleringer og uttak av 
masser og arbeidstegninger sømløst.” 
 

Clarion Hotell Piren er fortsatt i 
en tidlig fase i forhold til 
utbyggingen, så det er vanskelig 
å se seg tilbake og dra 
konklusjoner ut ifra hvor mye BIM 
ble brukt i forhold til planlagt 
bruk. Men Jacobsen forteller at 
det var er et klart mål for dem at 
de forskjellige formennene på 
forskjellige fag skulle bruke BIM-
modellen i sine basmøter. Men 
alikevel mente han at det måtte 
være opp til hver enkelt hvor fort  
og til hvilken grad de engasjerte 

seg i bruken. Skanska setter ikke 
spesifikke krav til hver enkelt. 

Men interessen har vist seg å vokse kraftig hos fagarbeiderne. På 8 mnd har de gått 
fra at ingen av formennene brukte BIM til at kun et par stykker ikke bruker det. 
Formenn bruker PC og BIM som et daglig verktøy og Skanska satser på opplæring 
av dem. Men opplæringen må tas gradvis grunnet forskjellige ferdighetsnivå. Ifølge 
Jacobsen er fagarbeiderne positive til bruken av BIM, men opplæring og 
tilrettelegging må komme fra ledelsens side. Selv om intensjonene og målene 
absolutt er tilstede har for eksempel håndverkere ikke tilgang til PC på byggeplass. 
Jacobsen sier at dette grunner i at det fortsatt er tidlig i BIM-utviklingen, men han tror 
at dette vil komme i senere prosjekter. 
 
Vi snakket med Morten Restad som er assisterende prosjektleder ved Oras i 
Trondheim. De er underentreprenør i prosjektet og har ansvar for rørarbeider, dvs. 
varme, sanitær, kjøling og sprinkler. Restad forteller at han ble introdusert for BIM 
gjennom Sweco i dette prosjektet. Han benytter seg av BIM ved at han kontrollerer 
tegninger og blir kjent i bygget. Han forteller om problematikk i forhold til programvare 
ved BIM-prosjektering. Solibri er et verktøy som brukes i forhold til 

Figur 31: Befaring på byggeplass 4 
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kollisjonskontroller, visualisering og mengdeuttak. Lisensene er dyre, og Oras har 
foreløpig ingen lisenser tilgjengelig. Gratisversjonen av programmet gjør det mulig 
med visualisering og å se informasjon som er lagt inn i fullversjonen. Dette sier 
Restad at han benytter seg av i sitt arbeid med modellen. Han forteller at Sweco gjør 
kollisjonskontroller og at han kan gå inn og se på disse. Møter mellom rådgiver 
Sweco og underentreprenør Oras finner sted hver 14.dag. Da blir modellen 
gjennomgått og det kommer innspill om endringer og forbedringer. Tegninger og 
kollisjonskontroller sjekkes kontinuerlig, og før byggestart på et nytt område 
gjennomgås dette med bas i forskjellige områder. Ved et område kjørte de også 
gjennom figuren for rørleggerne for og lettere kunne visualisere området og 
utfordringene. 
 
Restad forteller at BIM ikke har blitt brukt aktivt ute på byggeplass til nå, men mest i 
prosjekteringsmøter. Mye av grunnen til det tror han er fordi han ikke har kontor ved 
byggeplassen. Han forespeiler seg at modellen vil bli mer brukt på byggeplassen når 
han flytter til kontor der. Montører og rørleggere kan da komme inn og se på de 
områdene de trenger å få visualisert ut ifra modellen. I stede for å lese 2D-tegninger, 
kan de da montere ut fra 3D-modellen. Oras bruker heller ikke modellen til 
masseuttak, mest fordi de ikke har lisenser på fullversjonen av Solibri. Men han ser 
for seg at med tilgang til en lisens vil de komme til å benytte seg mer av mulighetene 
til masseuttak gjennom Solibri. 
 
Det ble også mulighet til å stille 
Tor Morten Sæther fra Oras noen 
spørsmål i forbindelse med bruk 
av BIM for fagarbeiderne. Sæther 
er rørleggerbas og forteller at han 
først ble introdusert til BIM 
gjennom dette prosjektet. 
Foreløpig har han ikke brukt BIM 
eller 3D-modellen aktivt ute på 
byggeplass, men regner med at 
system for dette kommer til å 
være operativt over påske 2011. 
Han har ikke særlig kunnskap om 
temaet ennå, men har fått det 

demonstrert gjennom 
oppstartsmøtet for prosjektet. 
Selv om han ikke har brukt det særlig i sitt arbeid foreløpig stiller han seg positiv til 
bruken av det, og mener at dette kommer til å bli et nyttig verktøy også for de som 
fagarbeidere. Han ser de samme fordelene som rådgivere og totalentreprenør, 
nemlig at man kan oppdage kollisjoner før montering starter. Ikke bare sparer dette 
tid, men det vil også forenkle deres oppgaver ved selve monteringen gjennom 
visualisering av utfordrende områder. 
 
Sæther sier han ble introdusert til BIM gjennom sitt eget firma, Oras. Han mener at 
for å enklest kunne innføre BIM blant fagarbeiderne er tilgjengeligheten et viktig 
element. Med en inkluderende holdning fra rådgivere og entreprenører, i tillegg til 
enkel tilgang på PC på arbeidsplass vil det bli lettere å få innført BIM blant 
fagarbeiderne. 

Figur 32: Befaring på byggeplass 5 
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Clarion Hotell Piren som case var interessant fordi visjonene og nødvendigheten av 
BIM var til stede. Ulempen var nok at prosjektet var i en såpass tidlig fase at det var 
vanskelig å se på alle ledd av byggeprosessen. Men det viser seg at flere ledd i 
prosjektet kjenner til BIM og fordelene ved å bruke det. Det kan også virke som at 
flere har blitt kjent med BIM gjennom akkurat dette prosjektet, så det kan sies å være 
banebrytende for spesielt det utførende leddet. 
 
4.1.5 Oppsummert  
 
Størrelsen og kompleksiteten på dette prosjektet krevde at man brukte BIM og 3D-
modellering i prosjekteringen. Det er foreløpig forholdsvis tidlig i prosjektet, og 
vanskelig å se seg tilbake og trekke klare konklusjoner på hva som faktisk er gjort, og 
hvilke erfaringer involverte har gjort seg. 
 
BIM har blitt brukt mest opp imot rådgiversiden, til kollisjonskontroller og for å unngå 
feilprosjektering. Det var sterke visjoner om BIM tidlig i prosjektet, men det dukket 
opp problemer underveis. Største utfordring var samarbeid mellom fagene og bruk av 
forskjellige tegneprogrammer. 
 
Rådgivende side mener at BIM ikke har blitt brukt i ordets ”rette” forstand, men at de 
kanskje har litt strenge krav til hva BIM egentlig er. BIM-ansvarlig på Sweco støtter 
opp om dette og kaller BIM-bruken i dette prosjektet for en ”light-utgave”. Det betyr at 
modellen skal brukes til å kjøre kollisjonskontroller og fremme de romlige krav. Fra 
rådgivende erfarer de også utfordringer med IFC-filene. Det verktøyet de bruker nå er 
ikke effektivt nok til å generere IFC-filer. De får det til, men denne delen av arbeidet 
tar da mye lengre tid. 
 
Når det kommer til fagarbeidere var det et klart mål for Skanska at de forskjellige 
formennene på forskjellige fag skulle bruke BIM-modellen i sine basmøter. Stor 
interesse blant fagarbeiderne. 
 
Underleverandør Oras forteller at de bruker BIM i forhold til at de kontrollerer 
tegninger og blir kjent i bygget, men at de kun benytter seg av gratisversjonen 
foreløpig. Modellen brukes i møter mellom rådgivende og underentreprenør. Ser for 
seg mer bruk av modellen lengre ut i prosjektet, ved at rørleggere og montører 
kommer inn på kontoret og ser på det aktuelle området på modellen før montering. 
Rørleggerbas fra Oras forteller at han først ble kjent med BIM gjennom dette 
prosjektet. Han har foreløpig ikke brukt det, men er forberedt på å begynne å bruke 
det snart. Rørleggerbas stiller seg, som de fleste andre fagarbeiderne, positiv til bruk, 
selv om BIM er nytt for ham. 
 
Det nevnes ingen spesifikke erfaringer i forhold til det VVS-tekniske. Modellen er 
benyttet til kollisjonskontroller her, og det visuelle oppleves som et stort fortrinn.   
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4.2 Case 2: Midtbygda Skole 
 
4.2.1 Innledning 
Midtbygda skole blir av buildingSMART kalt et skoleeksempel i forhold til BIM på 
byggeplass. Prosjektet som hadde byggestart våren 2010 skal være ferdig til 
skolestart 2011. Midtbygda skole er en eksisterende 3-parallell barneskole i Røyken 
kommune. Skolen har i dag ca 430 elever fordelt pa� 22 klasser. Hovedbygget stod 

ferdig i 1955 og er 
pa�bygget tre 
ganger siden. 
Skolen sliter med 
betydelig 
plassmangel og fire 
paviljonger i 
skolega�rden 
avhjelper 
mangelen pa� 
klasserom. Skolen 
skal nå utvides til 
en fullverdig 4 
parallell 
barneskole.48  
 

Midtbygda skole er et av få prosjekter oppgavegruppen har fått kjennskap til som 
faktisk har kommet så langt som å benytte seg av BIM på byggeplass. Røyken 
Eiendom AS er byggherre, Skanska står som hovedentreprenør og Multiconsult har 
prosjektert i RIB, RIE, RIV, akustikk og brann. Arkitektfirmaet Link Signatur har tegnet 
bygget. 
Kravet til BIM kom fra Multiconsult. De har som mål å være i front i utviklingen av 
bruk av BIM. Det samme ønsket utrykker Skanska. Sammen ville de gjøre dette til et 
BIM-prosjekt.49  
 
Det har vært et tett samarbeid mellom Skanska og Multiconsult under 
prosjekteringen. 

Skanska ønsket å motta 3D-modellen allerede ved oppstart av 
prosjekteringen for kunne ha mulighet for å undersøke byggbarhet av 
løsninger prosjektert i modellen, samt avdekket behov for omprosjektering. Det 
ble avtalt at Multiconsult skulle legge ut sine oppdaterte IFC modeller ut til 
prosjektplassen hver fjortende dag.46  

 
Skanska var også klare på sine BIM-ambisjoner i dette prosjektet: 

De ønsket å gjennomgå kollisjonskontroll og kontrollere mengder med 
intensjon om låsing av mengdene hentet fra modellene. Videre ønsket 
Skanska og Multiconsult sammen å tilrettelegge for aktivt bruk av modellene, 
som å vurdere hvilke deler av bygget som kunne prefabrikkeres (ARK og RIB).  
Modellen skulle være tilgjengelig for fagarbeiderne som et supplement til 
arbeidstegningene. Det skulle investeres i opplæring i bruk av modellen for 
personale på arbeidsplassen. Modellen skulle også være et verktøy til 4D- 
planlegging.46 

Figur 33: Nye Midtbygda skole 
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Det som gjør dette prosjektet interessant for oppgavegruppens del er at 
tilretteleggingen for fagarbeidere har vært stor. En oppsatt PC på pauserommet gjør 
det mulig for fagarbeiderne å gå inn og sjekke modellen og ta ut den informasjonen 
de trenger til enhver tid. Bruken av modellen kommer i tillegg til arbeidstegninger og 
gjør det lettere for fagarbeidere å få visualisert utfordrende områder som skal bygges 
eller monteres. Verktøyet som brukes er Solibri Model Checker og det er også blitt 
avholdt kurs for å gi fagarbeiderne en innføring og forståelse av programmet. 
 
4.2.2 Bakgrunn for å velge prosjektet 
Valget falt på dette prosjektet fordi det ble ansett som det prosjektet som hadde 
kommet lengst med tanke på bruken av BIM på byggeplass i Norge. Det var 
vanskelig å finne prosjekter i nærmiljøet som har kommet særlig langt, de fleste er 
kun på prosjekteringsstadiet til nå. Selv om mange har store ambisjoner og planer 
angående bruken av BIM på byggeplass viste det seg å være litt for tidlig til å kunne 
dra noen konklusjoner og erfaringer fra dette. 
 

 
Figur 34: Midtbygda skole hovedinngang 

  
 
4.2.3 Målsetting for casen 
Mål for casen var å kartlegge bruken av BIM i flere ledd av byggeprosessen. Fra 
rådgivers, RIV, side og ned til fagarbeidere, med hovedfokus på bruken på 
byggeplass. Det var et ønske å studere om den faktiske bruken samsvarte med 
visjoner og planer i oppstartsdelen av prosjektet. Hvilke utfordringer gjorde at bruken 
av BIM på byggeplass ble vanskelig å gjennomføre? Hva kan gjøres bedre, og hva 
må legges mer til rette?  
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4.2.4 Prosjektstudiet 
Midtbygda skole med sine BIM-erfaringer gir et godt utgangspunkt for casestudie. 
Geografisk sett ligger dette prosjektet utenfor vårt nærområde, så innhenting av 
informasjon og intervjuene har foregått over telefon og via e-post. Det ble opprettet 
kontakt med Nina Kvestad som jobber som BIM-koordinator for Skanska på 
prosjektet. Hun var behjelpelig med å innhente informasjon fra bas i tillegg til at hun 
svarte på en del spørsmål fra entreprenørs ståsted.  
 
Tømmerformann Roy Lund svarer på spørsmålet om det er brukt BIM under 
byggeprosessen og sier at det er brukt som supplement til tradisjonelle 
arbeidstegninger. Han synes det er et fint verktøy for å se detaljer som ikke kommer 
fram på tegningene. Det blir lettere å se helheten av det som skal bygges, noe som 
ikke alltid er like lett å se på tegninger. Tømreren har blitt introdusert for BIM av 
Skanska Norge AS, men han har ikke fått opplæring i å bruke programmet selv. Til 
dette får han hjelp av formenn og baser. Han stiller seg positiv til bruk av BIM, men 
det er viktig med god opplæring og tilrettelegging på byggeplass ved hjelp av PC, 
iPad eller liknende. Det er ett godt verktøy for å se hva arkitekten har tenkt. 
 
Nina Kvestad har fått 
opplæring i BIM fra BIM-
avdelingen i Skanska. I 
dette prosjektet er BIM blitt 
bruk til kollisjonskontroller, 
men ikke til masseuttak. 
BIM har vært et 
hjelpemiddel for å gjøre 
seg bedre kjent med 
bygget på et tidlig stadium, 
sier Kvestad. Hun stiller 
seg positiv til bruken av 
BIM, men poengterer at det 
ikke må gå på bekostning 
av arbeidstegningene til 
fagarbeiderne. I dette 
prosjektet er BIM blitt brukt aktivt i oppstartmøter med baser og formenn. Det er der 
man må starte opplæringen med formål om å innføre BIM på byggeplass. 
 
På spørsmål om besparelser sier Kvestad at det ble oppdaget en del tegnefeil ved 
hjelp av BIM som ellers ikke ville blitt oppdaget før ute i produksjon. Hun mener at det 
som er mest positivt med bruken av BIM er at man kan finne topp kotehøyde til 
elementer og informasjon om dem. Også det at man kan snitte seg inn i en vegg og 
finne detaljer om snittet, hvis alt er tegnet nøyaktig, er positivt.  
 
Ved spørsmål om negative sider ved bruk av BIM sier Kvestad at det er dårlig at det 
blir avvik mellom modellen og tegninger og at det er dårlig at man ikke kan ta ut 
mengder av modellen. Programvarene er store og krever PCèr med mye kapasitet. 
Kvestad stiller seg positiv til BIM, men hun er redd kostnadene blir større enn 
inntjeningene.  
 

Figur 35: Midtbygda skole byggeplass 1 
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Øyvind Bryn er Prosjektleder på ventilasjon og jobber hos Bryn Ventilasjon AS som 
har ventilasjon både på renoverte og nybygg ved Midtbygda skole. Som 
underentreprenør på prosjektet må også de ta stilling til BIM, og Øyvind Bryn sier han 
har blitt introdusert for BIM gjennom Skanska. Han synes det til tider kan være 
ganske morsomt å bruke BIM, i tillegg ser han stor nytte av det når han kan bli kjent 
med et bygg på bare timer i stede for uker. Det er flott å få visualisert alt på denne 
måten og også mye enklere å få overblikk. Han påpeker derimot at fagarbeiderne ute 
på byggeplassen ikke har fått den samme opplæringen i å bruke programvaren. Det 
er plassert ut en PC på byggeplass, men det er tungvint for fagarbeiderne å gå helt 
inn dit for og se på små detaljer, spesielt når de ikke er flinke med modellen selv. 
Ofte trenger de hjelp til å finne den informasjon de er på utkikk etter. Det er nok 
hovedsakelig av økonomiske årsaker at de ikke har fått opplæring, men også litt i 
forhold til deres egen interesse. BIM-modellen mangler en del informasjon som 
fagarbeiderne trenger for å kunne få godt utbytte av den. Den inneholder ikke 
eksakte mål på gjenstander, og det er ikke lett å ta ut avstander mellom gjenstander 
som eksempelvis avstanden mellom et rør og en himling. Av den grunn får man lite 
igjen for den innsatsen man legger i BIM-modellen ute på byggeplass. Fagarbeiderne 
må fortsatt bruke målsatte tegninger med angitte høyder og tommestokk. 
 
I forhold til programvare er den dyr og man kan kun velge mellom gratisversjonen av 
Solibri Model Wiever eller Solibri Model Checker som er den samme programvaren 
som rådgiverne bruker. Bryn sier han ikke har behov for en så tung versjon som 
Checker er, men en versjon som kunne kostet mindre, men som tillot han og kjøre ut 
lister til bestilling av varer. Det blir også gjort i dag, men Bryn må ta kontakt med 
konsulenten som har Checker og få vareliste derfra. Han påpeker at det hadde vært 
mer effektivt om han kunne gjort det sev.  
 
I dag funger det slik at en konsulent tegner modellen og setter inn utstyr der det skal 
være, men konsulenten tar ikke ut noe spesifikt utstyr. Det er jobben til entreprenøren 
å velge produsenter og merker. På grunn av det vil ikke modellen stemme helt over 
ens med virkeligheten etter at bygget er ferdigstilt. Bryn sier at han må skrive ut FDV 
lister til det utstyret han velger å sette inn. Det hadde vært mer lettvint hvis man 
kunne puttet inn de varene som han valgte rett inn i modellen, så kunne modellen 
heller overgis til FDV etter at bygget var ferdigstilt. Det vil gi mer igjen for jobben som 
er lagt ned med modellen. Per i dag mangler det også et slags kartotek over deler fra 
leverandørene som burde vært i programvaren. Det er dårlig av leverandørene, og 
uten et slikt kartotek blir jobben med å lage en FDV av BIM-modellen umulig. 
 
På spørsmål om BIM vil forenkle hans arbeidsdag svarer Bryn at det er litt både og. 
Det tar lengre tid å gjøre alle små endringer i BIM, mye fordi man alltid må gå 
gjennom konsulent, og at små ting blir store operasjoner. Men den er veldig grei å 
bruke når man skal se på løsninger og når man skal i møte er den fin å bruke rent 
visuelt. Den er lett å manøvrere. En del av de eldste kvier seg for å bruke den. De vil 
ikke ha mer data.  
 
Det er store forventninger til alt man skal få ut av modellen på byggeplass. Bryn 
mener man i dag ikke får så mye bruk for modellen på byggeplass som mange tror, 
ettersom man ikke kan ta ut målsatte bilder av den. Bryn mener at en del av jobben 
som hører rådgiverne til blir lempet over på entreprenørene. Han mener det ikke er 
deres oppgave å målsette. I tillegg mangler en del komponenter på modellen slik det 
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er i dag. Oppheng og isolasjon er eksempler på ting som mangler i kartotek og som 
ikke kommer med på figuren. Derfor er fagarbeiderne skeptiske til om figuren alltid er 
riktig. 
 
Det blir videre spurt om hvordan man på en best mulig måte kan innføre BIM på 
byggeplass blant fagarbeiderne. Til dette svarer Bryn at det er viktig å gjøre 
verktøyene enkle og håndterbare for de som skal bruke dem. I dag krever 
programvarene store PC’er. Det hadde vært bedre for fagarbeiderne å benytte seg 
av håndholdte tablet PC’er, som er mer hendig på byggeplassen. Det hadde også 
vært fint om man kunne skrive ut snittegninger med mål på. 
  

Pål Nordmark, Prosjektleder 
hos Oras Kongsberg, har 25 
års erfaring som rørlegger. 
Oras Kongsberg har 
ansvaret for rør på dette 
prosjektet. Når byggingen av 
Midtbygda skole startet ble 
det plassert ut en PC som 
alle kunne bruke for å 
manøvrere seg rundt i BIM-
modellen. Programvaren er 
tung, så de var avhengige av 
en kraftig PC som klarte å 
kjøre modellen. Nordmark 
har fått et kjapt kurs av 
entreprenøren i å bruke BIM-

modellen, men han innrømmer at det er tungt for en mann på 53 år å forstå 
databruken. Han sier han ser at de yngre generasjonene tar det lettere. 
 
Modellen har i bunn og grunn blitt lite brukt ute på byggeplass, sier Nordmark. Han 
mener det skyldes dels at programvaren er tung og at det er vanskelig å få nok 
datakapasitet. Delvis også fordi man ikke mestrer programmet godt nok og ikke får 
brukt modellen riktig. Han stiller seg positiv til å bruke modellen, men man må vite 
hvordan man bruker den for å få ut den informasjonen man ønsker. Modellen er 
fantastisk for å kunne se hvordan bygget er planlagt. Nordmark har blitt introdusert 
for programvare gjennom entreprenør, de har også brukt det i noen møter. Problemet 
er at det kun er noen få som kan bruke det. Fordelen ved å ha tilgang til det på 
byggeplassen er at vi slipper å ringe konsulenten i tide og utide. Vi kan selv løse 
problemer i forhold til høyder og kollisjoner mellom kabelbroer, ventilasjonskanaler, 
avløpsrør, sprinkler og kulde og varmerør. 
 
Nordmark forteller også at det er en bakdel ved BIM. Konsulentene som tegner ser 
ikke alltid den totale størrelsen på det de tegner. Eksempler på det er kanaler som 
blir tegnet i 40cm størrelse blir mye større når de får 4cm isolasjon på seg. 
Opphengsystemer tar også ekstra plass.  
 
For å innføre BIM på byggeplass er det viktig med opplæring. Kanskje kan man 
innføre det allerede i utdanningen på yrkesskolen eller lærlingskolen. De unge vil i 

Figur 36: Midtbygda skole byggeplass 2 
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alle fall ta det lettere uansett. Nordmark mener at de som jobber inne på kontoret 
burde kunne det først slik at man kan være behjelpelig ute på byggeplassen. 
 
I forhold til rådgivende part er det som nevnt Multiconsult som har ansvaret. 
Oppgavegruppen har vært i kontakt med firmaet flere ganger, men det har dessverre 
ikke lyktes å få til et intervju. 
 
4.2.5 Oppsummert   
Multiconsult tok avgjørelsen om å gjøre rehabiliteringen og utbyggingen av 
Midtbygda skole til et BIM-prosjekt da de fikk jobben som konsulent. De søkte en 
entreprenør med samme engasjement, og sammen med Skanska ville de gå i 
spissen for utviklingen av BIM i Norge. Ambisjonene for prosjektet var at de skulle 
bruke modellen til masseuttak, prefabrikkering, kollisjonskontroll og 4D. 
 
Man ser nå som prosjektet snart skal overleveres at det ikke har vært helt lett å 
oppfylle ambisjonene og ønskene for prosjektet. Det er tydelig at BIM er i startgropa 
og man møter en del problemer. Utveksling av filer hver fjortende dag har vært en 
utfordring for konsulent. Kunnskaper om og kjennskap til programvare har vært et 
problem for entreprenører, baser og formenn. Det er også et problem at de som skal 
bruke programvaren på byggeplass ikke har dataferdighet nok til å bruke den uten 
hjelp. Det at programvaren er tung og krever store maskiner gjør det også mindre 
brukervennlig på byggeplass. Det er viktig å drive opplæring av bas og fagarbeidere. 
Per i dag kan man si at opplæringen er for dårlig, og at det er for få som kan å bruke 
programvaren.  
 
Videre har man ikke nådd målene om å bruke modellen til prefabrikkering eller uttak 
av masser og man har heller ikke lyktes i å bruke modellen som FDV-materiale. 
 
Spesifikt i forhold til det VVS-tekniske er det gjort erfaringer om at størrelsene fra 
konsulent ikke stemmer med virkeligheten. Dette fordi blant annet isolasjon og 
oppheng til kanaler og rør ikke er tatt med fordi det ikke finnes i BIM-kartoteket og 
dette krever også sin plass. Man ønsker å kunne ta ut mål i forhold til avstander og 
høyder til himlingen, men dette går ikke til nå. Dette er informasjon som ville gjort 
modellen mer nyttig for håndverkerne. Av positive erfaringer som er gjort trekkes 
dette rundt visualisering av bygget fram, og at man slipper å kontakte konsulenten for 
hvert minste spørsmål man har. Man kan finne svar i modellen. 
 
Kort oppsummert kan det sies at prosjektet ikke helt nådde opp til sine ambisjoner, 
men at man er i en startgrop hvor man lærer mye ved å prøve seg fram. Uten mål og 
visjoner har man heller ikke noe å strekke seg etter. 
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5. Resultater fra intervjuer og caser 
Her er resultatene som direkte kan knyttes opp til problemstillingen samlet. Først blir 
de kun gjengitt og så i diskusjonen blir det knyttet mer opp til våre personlige 
meninger. Følgende er besvart: 
 

•  Hvordan BIM kan effektivisere byggeprosessen for VVS-tekniske løsninger. 
•  Hvilke praktiske utfordringer og fordeler som følger implementering av BIM i 

VVS-bransjen i dag. 
 

5.1 Resultater  
Disse resultatene er innhentet på bakgrunn av intervjurundene og casene i 
oppgaven. Det er erfaringer fra den enkelte vi har snakket med i tillegg til 
bakgrunnsinformasjon om BIM som gir svar på våre målsettinger. 
 
5.1.1 Effektivisering  
Det trekkes fram i alle tilfeller at den store fordelen med BIM er at man får en bedre 
informasjonsflyt enn tidligere. Dette bedrer kommunikasjonen mellom aktørene og 
minsker feilbygging og kriser på byggeplassen, som igjen fører til effektivisering.  
Erfaringer som er gjort til nå i forhold til prosjekteringsfasen er litt varierende. Noen 
mener at prosjekteringsfasen blir kortere med felles 3D-modell, mens andre mener at 
man helt klart må ha mer tid og fokus på prosjektering før start på byggeplassen.  
 
Konkret i forhold til VVS-anlegg er erfaringene at det er lettere å finne løsninger med 
3D-modellen. Det å finne de beste romløsningene og så bygge det rett første gangen 
har stort besparingspotensial. Man ser for seg å plassere store skjermer på 
byggeplassen i framtiden, noe som vil hjelpe til med ytterligere besparelser og 
effektivisering av prosessen. 
 
I forhold til materialer og utstyr man trenger på byggeplassen så snakkes det mye om 
at man ved hjelp av prefabrikkering vil slippe å kappe og tilpasse utstyret selv. Dette 
vil også være med på effektivisering om det gjøres rett. Det råder skepsis hos en del 
av de utførende, da de ikke har tillit til at det som ligger i modellen er fysisk mulig å 
utføre. Tankegangen om at man aldri bygger helt som rådgiver har planlagt råder 
fortsatt sterkt. Andre fordeler med prefabrikkering er at materialet kan fraktes til rett 
plass med det samme, og man slipper det at arbeiderne går og leter etter det man 
trenger for å bygge. 
 
 
5.1.2 Utfordringer og fordeler  
 
Utfordringer i dag 
BIM er i en implementeringsfase hos de fleste bedriftene. Det er ikke mange som 
staser fullt ut, og det merkes at uten økonomi og ikke minst ildsjeler og pådrivere blir 
det liten fart. Tid og økonomi er begrensende faktorer. Man ser foreløpig heller ingen 
konkrete økonomiske besparelser. Det baseres kun på håp om at man kommer til å 
spare det inn i framtiden og sammenlikninger med land som ligger foran, som USA.  
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En annen utfordring er at det er få som kan BIM skikkelig. Man opplever stadig 
misskommunikasjon om hva som forventes i prosjekter. Mange ser på 3D tegning og 
BIM som så å si det samme. Rådgivere og entreprenører har gjerne forskjellig 
synspunkt. Det etterlyses et felles ståsted og klare definisjoner ved bruken av BIM. 
Videre oppleves også at de små aktører ikke henger med i utviklingen.  
 
Det er gjort erfaringer om at IFC-formatene oppfører seg utilfredsstillende. Det 
hender at informasjon og elementer forsvinner i modellen, spesielt i overganger 
mellom filformater, eksempelvis fra DWG til IFC filer. Videre skjer det at modellen blir 
vanskelig å håndtere dersom det blir for mye informasjon i en full modell. 
Retningslinjer for håndterbare størrelser og forskjellig behov for oppdeling av 
tegninger etterlyses. Flere nevner også at felles nullpunkt i modellen er en utfordring. 
Mange har ikke forståelse for hvorfor man trenger dette eller hvordan man definerer 
det, og det går med mye tid til opprydding for å få modellen til å henge rett sammen. 
 
Biblioteket for tegneobjekter er også et savn, men dette er tydelig under utarbeiding 
av buildingSMART og andre, så dette vil komme med bedre kvalitet etter hvert, som 
med løsninger på mange av de andre utfordringene også. Det er store utviklinger på 
gang. 
 
Tilgangen til riktig og kraftig nok verktøy på byggeplass er med på å sinke 
implementeringsprosessen på byggeplassen. Utfordringen her er å få på plass utstyr 
som tåler å være på en byggeplass og å få opp interessen for å lære ny programvare 
hos de ansatte. En del gir utrykk for at de ikke har tid til å lære dette, andre er mer 
enn villige og blir entusiastiske når de får demonstrert hvilke muligheter BIM-
modellen har. 
 
Feil som ikke oppdages og forplanter seg i modellen har skapt utfordringer. Her 
finnes få føringer i forhold til hvem som har skylden. Dette har igjen økonomiske 
konsekvenser. BIM og jus er et tema som også er under utarbeiding og rutiner for 
dette vil komme i framtiden. 
 
Det er også en utfordring i dag at man ikke får utnyttet modellen ordentlig. Det brukes 
mye ressurser på BIM-modellen som man ikke får utnyttet fult på byggeplassen. Det 
er et problem å få brukt all informasjon som ligger i den. 
 
En generell erfaring man har gjort seg er at det brukes lengre tid i startgropa til 
prosjektet. Mer trengs å planlegges og forberedes før spaden settes i jorda, og dette 
setter et enormt tidspress på de som skal utarbeide modellen fordi man fortsatt 
arbeider etter den tradisjonelle framdriftsplanen. 
 
Fordeler i dag 
Det man ser som fordeler og positivt med BIM til nå er blant annet at man merker en 
mye bedre kontroll i alle prosjekter. Det er mye lettere å diskutere og forstå 
hverandre ved hjelp av 3D-modellen. Modellen kan også benyttes som 
beslutningsgrunnlag for byggherren som faktisk kan se hvordan bygget vil bli, helt fra 
starten av. 
 
De fleste har god tro på IFC-standarden og åpen BIM. Bransjen ser at det ikke er på 
dette man skal konkurrere. Her vil alle tjene på erfaringsutveksling og samarbeid. 
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Men man ser også at mye må gjøres for å komme opp på et tilfredsstillende nivå hvor 
man kan stole fullt og helt på standarden. Det trekkes fram at Solibri er et spesielt 
godt verktøy med stort potensial. 
 
De fleste har per i dag kunnskaper om hvordan man utfører kollisjonssjekker og 
mengdeuttak. Det er sagt at den enkleste formen for bruk av BIM på byggeplassen er 
uttak av masser. En del gjør dette, og man ser store fordeler. 
Selve implementeringsprosessen er godt i gang hos de fleste. Noen prøver og feiler, 
andre lager strategier for hvordan de vil komme i gang. Det er også en del som 
gjerne starter prosessen med Lean og trimmet bygning. Dette er ofte et mindre steg å 
ta, i tillegg til at man kommer lettere i gang. Uansett hvilken måte man velger, så er 
det enighet om at BIM har mye større muligheter enn det man fatter og får til i dag.  
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5.2 Diskusjon 
 
5.2.1 Effektiviseringspotensial   
Informasjonsflyten og bedring av den er et sentralt tema når det kommer til 
effektivisering ved hjelp av BIM. Enighet råder om at man i dag bygger ca 30 % for 
dyrt, og ved blant annet å benytte BIM-modellens 4D-funksjon vil man kunne 
eliminere mye ”dø-tid” på byggeplassen. Ved bruk av riktig programvare kan man 
legge inn informasjon om hvem som skal gjøre hva, hvor og når i prosjektet. Videre 
kan man legge inn informasjon om hver komponent, slik at man vet hva som skal 
være hvor. Ved å bruke slike hjelpemidler begrenser man feilmontering ned til et 
minimum. Mangel på kommunikasjon er ofte et element som forsinker og 
problematiserer en prosess. Får man kontroll på informasjonsflyten mellom alle ledd i 
prosessen vil dette ha positiv virkning på effektiviseringen. 
 
Når det kommer til prosjekteringsfasen av et byggeprosjekt har denne oppgaven vist 
at det er sprikende oppfatninger om hvorvidt den blir kortere eller lengre ved bruk av 
BIM. Det er mulig at selve prosjekteringsfasen vil bli litt mer intensiv, siden den må 
være ferdig før bygging om man skal kunne utnytte seg av full BIM. På mange måter 
kan dette ses på som en fordel, da man er sikker på at det etter prosjekteringsfasen 
ikke vil bli mulig å utføre flere endringer i prosjektet. Ved prosjektering uten BIM er 
det lettere at denne fasen strekkes ut og går parallelt med selve byggefasen. En BIM-
modell vil inneholde mye mer informasjon enn en vanlig 3D-tegning, så selve 
utformingen og tegning av modellen vil være mer tidkrevende i startgropen. Men med 
dette på plass og ved riktig bruk av riktig programvare vil prosjekteringsfasen kunne 
avsluttes før byggestart. Det tradisjonelle måten å prosjektere på må endres for at full 
BIM skal bli en suksess. En kan si at man flytter på arbeidsressursene i de 
forskjellige fasene av prosjektet, og legger inn mer ressurser i tidligfase. Etter en tid 
med implementering er det sannsynlig at denne måten å jobbe på vil effektivisere 
også prosjekteringsfasen. 
Uansett er tanken at desto grundigere modellen er sjekket på forhånd, jo mer vil man 
komme til å spare på byggeplassen, i hvert fall opptil et visst nivå. De investeringene 
som er gjort i prosjekteringsfasen vil nødvendigvis måtte kunne spares inn igjen i 
mindre feil i bygget. 
 
Visualisering er en svært sentral del i forhold til effektivisering gjennom et BIM-
prosjekt. Det å ha muligheten til å luke ut løsninger som ikke vil la seg gjennomføre 
allerede i en tidligfase vil spare prosjektet for både ekstra arbeid og utgifter. Et 
konkret problem som ofte oppstår i forhold til det VVS-tekniske er plassering og 
størrelse på teknisk rom. Med en detaljert og utfyllende BIM-modell vil dette la seg 
løse før man kommer til byggeplass, og ingen ubehagelige overraskelser vil dukke 
opp den dagen aggregatet skal inn.  
 
En annen måte BIM kan effektivisere prosessen på er ved å bruke modellen til 
prefabrikkering av materialer og utstyr. Utfordringen i dette dreier seg om at mange 
innen det utførende leddet fortsatt er skeptiske til om modellen lar seg gjennomføre 
rent fysisk. Fra tidligere, hvor man prosjekterte i 3D, men kun hadde 2D-tegninger 
som ferdig produkt, var det vanlig at tegningene hadde såpass mange feil at det ble 
nødvendig med tilpasninger på byggeplass. Med dette friskt i minne er det usikkerhet 
knyttet til hvor lønnsomt det vil være for det utførende leddet å ta sjansen på å 
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prefabrikkere ut ifra en modell. Mulighetene for feilfabrikasjon og økonomiske tap er 
risikoer få er villige til å ta. Men så lenge modellen er rett, og eventuelle usikkerheter 
og feilmarginer er tatt høyde for, vil det trolig ligge en stor gevinst i dette. Materialer 
og utstyr vil være på plass ved monteringstidspunkt og man får da kuttet betraktelig 
ned på unødvendig ventetid på byggeplass. Å la utførende part prøve seg på 
prefabrikkering på en liten del av et prosjekt kan være en god måte å hjelpe 
implementeringen i gang. Om man får erfaringer om at det fungerer tilfredsstillende 
er det lettere å stole på at det fungerer også i større sammenheng. 
 
5.1.2 Utfordringer og fordeler 
BIM er relativt nytt i byggebransjen i dag, og derfor noe mange ikke har så mye 
kunnskap om. Mangel på kompetanse gjør at mange har forskjellige definisjoner av 
begrepet BIM. Noen snakker om BIM, men tenker kun på 3D-modellen, mens andre 
snakker om BIM og tenker på en 3D-modell som også inneholder informasjon om 
komponenter. Aktører med mer kompetanse og erfaring legger mer i begrepet BIM-
modell. De tenker på en informasjonsmodell som de kan høste mer ut av, som 
kollisjonskontroller, masseuttak, tidskontroll (4D) og økonomiestimering (5D).  
 
På grunn av forskjellige definisjoner på begrepet ”BIM” kan det fort oppstå 
misforståelser. Et eksempel på det er byggingen av Clarion Hotell. Der satte Skanska 
krav til BIM til sine samarbeidspartnere, men det viste seg etter hvert at samarbeidet 
ble litt vrient fordi flere av samarbeidspartnerne tenkte på BIM-prosjektering som 3D-
prosjektering. Og det var ingen felles enighet om hva de la i begrepet ”BIM”. Noen 
tenkte å bruke BIM-modellen til mengdeuttak, kollisjonskontroll og kanskje 4D. Andre 
aktører igjen nøyde seg med å se på BIM som kun en 3D-modell. Dette er noe som 
er en utfordring for byggebransjen i dag. Det er liten felles forståelse for hva BIM 
er/bør inneholde. Det skaper forvirring, og det mangler en tydeligere forståelse for 
hva man forventer av modellen. Dette er et problem som er mer fremtredende hos 
entreprenørene. Konsulentene har tegnet i 3D i mange år, og er vant med lignende 
modeller. Selv om BIM er nytt for de også er det et større steg for entreprenørene å 
jobbe med modellen. Som Sigrund Duaas fra Veidekket sier, kan det være vanskelig 
for entreprenørene å spørre etter de riktige detaljene fra konsulentene. De har ofte 
behov for annen informasjon i modellen enn hva den rådgivende siden har. Per i dag 
kan det se ut som entreprenørene har for lite erfaring til å vite hva de skal etterspørre 
når de får overlevert modellen. Med mer erfaring og kunnskap vil det bli lettere for 
entreprenører å kreve riktig informasjon fra modellen. 
Det krever en del programvare for å operere med BIM. For å samkjøre modellene til 
de forskjellige aktørene må filene konvergeres til IFC-format slik at de kan tas inn i en 
programvare som viser den sammensatte modellen. Det er en ulempe slik det er i 
dag at man ikke kan gjøre endringer i IFC for så å konvergere tilbake til DWG. Det er 
også en svakhet med modellen at informasjon eller komponenter kan gå tapt under 
konverteringen. 
 
Både konsulenter og entreprenører savner et objektbibliotek de kan søke opp 
objekter i. Det er ønskelig at produsentene lager slike biblioteker til deres produkter 
slik at det enkelt lar seg gjøre å sette de inn i tegningene. Det vil også gjøre det 
lettere for entreprenørene om all informasjon om komponenter hadde vært lagt inn i 
modellen med konkrete objekter. Modellen vil da også kunne brukes til FDV. 
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For at BIM-modellen skal bli utnyttet på byggeplassen er det viktig at forholdene er 
lagt til rette for det. Under utbyggingen av Midtbygda skole ble det satt opp en PC på 
byggeplassen. Erfaringer fra de basene vi har snakket med tilsier at det var litt 
tungvint. Det tar tid å gå bort til en fast stasjon og hente ut litt og litt informasjon for 
fagarbeiderne, noe som resulterer i at de ikke benytter seg av denne muligheten. Det 
snakkes om at nye tablet PC’er på markedet er kompatible med BIM-modellen. Disse 
kan gjøre modellen lettere tilgjengelig for arbeiderne. For at modellen skal bli brukt på 
byggeplassen er det viktig at den gir arbeiderne den informasjonen de trenger, kjapt 
og enkelt. Erfaringsmessig er det vanskelig å få informasjon om lengder, høyder, 
avstander og dimensjoner ut av modellen. Uten den informasjonen blir modellen 
ufullstendig for håndverkerne. Da vil den kun bli brukt til det visuelle. 
 
I dag benytter flere av de entreprenørene vi har snakket med Solibri Model Viewer. 
Det er gratisversjonen av programvaren, og den skal egentlig dekke behovet til 
entreprenør. Erfaringer gjort av enkelte entreprenører viser derimot at den ikke 
fungerer tilfredsstillende. Programvaren oppleves som treg i tillegg til at den krever 
veldig stor datakapasitet. Entreprenørene føler at de må kjøpe fullversjonen, selv om 
de egentlig ikke har behov for den. Kanskje man i dag mangler en programvare 
tilpasset entreprenører? 
 
Det er også veldig viktig med opplæring av fagarbeidere, spesielt bas og formenn. 
Det blir lite effektivt hvis alle til en hver tid trenger hjelp for å finne den informasjon de 
trenger i modellen. Fagarbeiderne har vist seg å være splittet i denne saken. De 
yngre synes BIM er spennende og vil gjerne lære å bruke programvaren, mens de 
eldre helst vil jobbe på den tradisjonelle måten.  
 
Om modellen ikke blir feilfri fra begynnelsen av er det en risiko for følgefeil som vil 
prege prosjektet gjennom flere faser. Der ligger det en utfordring i forhold til hvem 
som har ansvar for dette. Det kan være vanskelig å spore opp feilkilden siden 
modellen har vært arbeidet med av forskjellige personer og fag. Per i dag er ikke 
systemet rundt dette bra nok, men det jobbes med å få på plass rutiner rundt dette.  
  
Kommunikasjon mellom aktørene blir betydelig bedre når man kan visualisere 
gjennom en BIM-modell. Både på kryss av fagfelt og nivåer. Fagarbeiderne synes 
modellen er veldig nyttig for å bedre forstå hvordan bygget og løsningene er tenkt. 
Modellen kan gi svar de tidligere måtte ringe konsulentene for å få. Spesielt nyttig er 
modellen når det kommer til kompliserte konstruksjoner eller tekniske rom hvor det 
ofte er veldig trangt med mye rør og kanaler som går tett. Ting man før kanskje 
trengte uker på å forstå, ser man nå ved hjelp av bare noen museklikk.  
 
I dag er vi i en implementeringsfase der BIM er på vei inn i alle bedrifter på en eller 
annen måte. Enten ved at bedriften selv tar initiativ eller ved at de blir pålagt det av 
andre aktører i prosjekter. Alle merker ringvirkningene av BIM, og om man ikke 
henger seg på blir det vanskelig å delta på de store prosjektene. Det går ofte litt tregt 
i starten, og mange føler at de mangler erfaring og retningslinjer i dette stadiet. 
Mange ser også at kostnadene kan være større enn inntjeningene per i dag, men 
mye tilsier at inntjeningene vil komme med mer rutine, erfaring og en utvidet bruk av 
BIM som arbeidsmetode.  
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I dag brukes modellen hovedsakelig til kollisjonskontroller, men ved riktig bruk av 
modellen i forhold til masseuttak og prefabrikkering av deler vil besparelsene bli 
større.   
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6. Konklusjon 
BIM er fortsatt i en startfase hos de aller fleste bedrifter, og økonomiske resultater av 
effektivisering er vanskelig å se på et såpass tidlig tidspunkt. Det er helt klart at BIM 
er på vei til å utnyttes mer i forhold til byggeprosessen, og det estimeres at den vil bli 
effektivisert når BIM er blitt implementert hos utøvende aktører. Det å kunne luke bort 
feil i modellen før selve byggingen er i gang vil stå for den største delen av 
effektiviseringen. Å ha tilgang til en BIM-modell på byggeplassen vil gjøre det enklere 
for fagarbeidere å utføre monteringer, noe som igjen fører til en mer effektiv 
byggeprosess. En stasjonær PC på byggeplass har vist seg å være et verktøy som 
ikke blir mye brukt av fagarbeiderne. Arbeidet må da avbrytes for å oppsøke et rom 
som kan ligge langt unna arbeidsområdet for den enkelte arbeider. Enklere bærbare 
PC-verktøy, som for eksempel tablet-PC’er som er kompatibel med BIM-modellen, 
kan være ett bedre alternativ.  
 
I dag ser vi at det er vanskelig for fagarbeiderne å hente ut den informasjonen de 
trenger i modellen. Den blir brukt mer til det visuelle og til å skape en forståelse av 
hva som skal monteres. Det er også viktig at bas, formenn og fagarbeider får den 
opplæring de trenger for å håndtere modellen til sitt bruk. Eldre håndverkere er ikke 
alltid like positive til å bruke en BIM-modell, mens de yngre synes det er spennende 
 
Det er en utfordring i dag at uttrykket BIM har vist seg å defineres på forskjellige 
måter. Mange er fortsatt litt usikre på hva det innebærer, noe som kan føre til 
misforståelser og uklarheter rundt arbeidsmetode. På den andre siden igjen ser man 
at BIM-modellen fører de forskjellige aktørene tettere sammen både på kryss av 
fagfelt og nivå. Dette fører til en bedre kommunikasjon innad i et prosjekt så lenge 
modellen blir brukt på riktig måte. 
 
Det er også en utfordring at entreprenørene er såpass uerfarne rundt bruk av BIM-
modellen. Det fører til at de ikke alltid vet hva de har behov for og hva de skal 
etterspørre når de får modellen oversendt fra konsulent. Entreprenørene har ikke 
alltid behov for den samme informasjonen i modellen som konsulentene. 
 
Programvarene byr på utfordringer slik det er i dag. Modellen mangler et fullverdig 
objektbibliotek, og det er et savn både fra rådgivende og entreprenørs side. Med alle 
objekter i modellen vil det bli lettere for entreprenør å benytte modellen til FDV. 
 
I dag brukes BIM mest på rådgiversiden, men tendensen er at det vil bli brukt mer og 
mer på entreprenørsiden etter hvert som implementeringen er fullført. 
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7. Framtiden 

7.1 Videre arbeid 
Denne oppgaven viser kun til tendenser og tidlige erfaringer i forhold til BIM på 
byggeplassen. Temaet er på ingen måte ferdigbehandlet, og behovet for kartlegging i 
kjølvannet av at forskjellige aktører har gjort seg flere erfaringer er absolutt til stede. 
Å kunne se håndfaste resultater økonomisk vil være et interessant tema. Det gir 
muligheter for å måle fullstendige BIM-prosjekter opp imot tradisjonelle prosjekter, 
økonomisk sett. 
 
Behovet for riktig programvare hos entreprenører er et tema som har dukket opp 
underveis i oppgaven. Kartlegging av behov opp imot mulighetene i dagens 
programvare kan være et tema det er verdt å se på. Under dette kommer også 
behovet for et større produktbibliotek. Det hadde nok vært konstruktivt for bransjen å 
vite noe om hvordan man kunne gjort dette på best mulig måte. 
 

7.2 Hva vi mener 
I kontakt med utlike aktører har det vært mye snakk om utfordringer ved å få BIM-
modellen ut på byggeplassen. Man har tanker om å få håndholdte tablet-PCer til den 
enkelte, eller store skjermer man kan se på og jobbe ut fra på byggeplassen. Dette 
mener vi er gode ideer som vil hjelpe til å få BIM helt ut på plassen, og noe bedrifter 
kan innføre med ikke alt for store investeringskostnader. Det bør her også 
selvfølgelig kjøres grundige kursopplegg for de som skal benytte utstyret, så man får 
mest mulig utbytte av BIM og modellen i seg selv. 
 
Før et område skal bygges kan man for eksempel gå gjennom modellen i felleskap 
på et møte og se på hvilke kritiske punkter som finnes og også bruke modellen mer 
aktivt her. Noen har allerede valgt å installere en PC på pauserommet, slik at 
håndverkerne kan oppdaterer seg på de kritiske punktene i forbindelse med pause. 
Da sparer man også tid i forhold til forflyttning fram og tilbake. Man skal likevel på 
brakka i lunsjen.   
 
Videre tror vi spesielt tidsplanlegging ved hjelp av 4D-aspektet vil kunne hjelpe til 
med effektiviseringen. Om det er laget en fullstendig tidsplan vil man få kuttet ut mye 
dø-tid, når arbeiderne ikke har oversikt over neste steg.  Om man også velger å gå 
for prefabrikkering slipper man å bruke tid på tilpassing av materialer. Alt er ferdig 
oppdelt når det kommer. Håndverkerrollen blir på en måte mer en modellbygger, som 
sammenstiller allerede ferdigstilte deler. Hver bit kan om mulig også merkes med 
unik merking, så man vet eksakt hvor den skal i prosjektet og når den skal monteres. 
 
Hvis man fabulerer enda litt mer vil det kanskje i fremtiden også være mulig å benytte 
en type data-/3D-briller, som kan stilles inn så ønsket lag i modellen vises gjennom 
glassene. Da kan man gå rundt på byggeplassen med brillene på og ”fylle inn” det 
som mangler fram til bygget er ferdig, og bygge ut fra det man ser rundt seg.  
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Vedlegg A: Intervju Skanska 

Comfort hotell: stort og spektakulært prosjekt også for skanska. A mener at i forhold 
til størrelsen og kompleksiteten  på dette prosjektet har BIM vært en nødvendighet. 

Viser frem en film om byggeprosjektet på piren. Bilder og animasjoner fra BIM-
verktøy. Viser hvilke kontroll man får på det man prosjekterer, ned på detaljnivå som 
f.eks type og farger på flis.  

MIL: Denne type kontroll er nytt, og noe man ikke oppnådde før? 

A: I tekniske fag har vi jobbet i 3D i 20 år, på bygg har vi jobbet med 3D i 5 til 10 år. 
Nå kommer entrepenørene etter. Litt misvisende at BIM er noe nytt. Det som er nytt 
er detalsjnivået og at man setter det sammen til noe mer enn internt bruk. Noe mer 
enn det visuelle, også informasjon. 

På et annet prosjekt vi har på KBS brukte vi BIM-modellen til å lage graveplan. Da 
fikk han som styrte gravemaskina en fil av oss som han la inn i PC på gravemaskina. 
Styrte da gravingen etter GPSn som også lå inn i gravemaskina. Den fortalte hvor 
dypt han skulle grave og hvordan det skulle se ut. 

Foreløpig brukes BIM mest opp imot rådgiversiden, men vi ønsker at det skal gå mer 
og mer mot produksjon. Dette er avhengig av interesse, og da må man ta det 
gradvis. Jeg bruker modellen i alle mine prosjekteringsmøter. Når jeg diskuterer med 
formennene prøver jeg å ta med meg modellen så ofte som jeg har tid. Ser da på den 
informasjonen som ligger der, alt ifra stikkontakter til innstøypingsgods. Så lenge 
rådgiveren gjør jobben sin og legger inn det de skal, ligger nesten alt av informasjon 
der. Kjempebra verktøy for oss, bla annet for å eliminere feil, feilprosjektering. 

MIL:Hva mener du er bra med BIM slik det er i dag, og hva kan bli bedre? 
Mengdeuttak o.l., er det noe som kan bli bedre og bli mer brukt gjennom BIM? 

A:  Mulighetene ligger der. Mulighetene i programvaren er mye større enn det vi får til 
å bruke på prosjektet enda. Er på en måte i en opplæringsfase hvor vi må lære oss å 
bruke det som er mest basic først, som mengdeuttak og kollisjonskontroll. Etterhvert 
som vi blir trygge på det kan vi gå videre, og om et tiår har vi sikkert ikke 2D-
tegninger lenger heller. 

Vi snakker i Skanska om å sette ut Pcer på byggeplass. Skanska langt fremme på 
BIM, og spesielt i midt-Norge. Nye ipad 2  har programvare som takler bilder fra BIM-
modellen , og linking via trådløs-systemet. Forholdsvis billig utstyr. Per i dag, tablet-
Pcer kan brukes på byggeplass.  

MIL: Ligger begrensningene i tid til opplæring osv? 

A: Det ligger mye der, også det å konvertere en litt ”sidrumpa” bransje. Nøkkelen er å 
få folk som er interessert i det til å ta tak i det. Enkelt  for oss som entrepenør å lære 
oss verktøyet så godt at vi kan stille krav til hva vi vil ha. Rådgiverne holder gjerne på 
sitt gamle system. 
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Softaware i seg selv ikke en utfordring i dag, den er god nok. Utfordringen ligger 
heller i å bruke det. Viktig å ha tid til å bruke det, kjøre beregninger opp imot 
manuelle beregninger i starten for å bli trygg på programmene. Viktig å  lære seg å 
bruke det, stole på det og bruke det med fornuft. Ikke glemme vurderingsevnen. Blir 
veldig avhengig av hva  du plotter inn og ber om å få ut. Om du ber om feil ting, får 
du feil ting. 

MIL: Hvorfor og hvordan har din bedrift valgt og implementere BIM? Kommer dette 
ovenifra?’ 

A: Begge deler. Vi har vært heldige  som stor  entrepenør at vi har hatt husfabrikken 
på Steinkjer. Driver med prefabrikering av hus i fabrikk, drar så ut og setter de opp. 
De har jobbet med BIM lenge. Hatt ferdige moduler inn i dataprogrammet, satt det 
sammen til et hus, trykket på en knapp og fått ferdig  ”handleliste” med antall skruer, 
gipsplater osv. Dette har blitt overført til Skanska. Ingen tvil om at det må være 
ledelsesstyrt. Om ledelsen er lunken blir det aldri noe ut av det, da får vi heller ikke 
midler. De trenger ikke kunne det selv, men må være positive. Viktig med 
kommunikasjon mellom leddene i bedriften. Har jo en egen BIM-avdeling i Skanska 
som jobber med biblioteker og lager godkjente detaljløsninger som vi kan gi f.eks til 
arkitekten. Presentere hva vi ønsker å bruke. Da har vi det nesten ferdig. Helt 
avhengig av at ledelsen ønsker å bruke det. 

MIL: Hvordan opplever dere at håndverkere stiller seg til BIM? Bruker de det i noen 
grad? 

A: Her i Skanska har ikke håndverkerne tilgang til PC på byggeplass. Det er opp til 
oss og legge til rette for at de kan ha en arbeidsstasjon hvor de kan gå og se hvis de 
er usikre osv. I dag prøver vi å lære opp formannen, han som styrer håndverkerne. 
De sitter inne på kontoret på PC og bruker det som daglig verktøy. Forskjellig 
ferdighetsnivå blant formenn, så dette må tas gradvis.  Målet er at formannen skal 
sitte med modellen når han har basmøter (formann, bas, håndverker). Formenn har 
tilgang til modellen om de vil. Legger det litt opp til formennene selv. Vil ikke befale at 
de skal bruke det, men stiller opp om de vil ha råd. De begynner å se mer og mer 
nytten av det. Sommerferien i fjor var det ingen som brukte det, nå er det 1 eller 2 
som ikke bruker det. Mener de ikke har tid til å sette seg inn i det.  Jeg ga tipd til 
Skanskas BIM-avdeling om å presentere det for fagarbeiderne. Da begynner de å 
stille spørsmål når de får det presentert visuelt. Vi som funksjonærer blir også 
tvunget til å sette oss inn i det. Kan resultere i at vi får implementert det litt raskere.  
Konkludere med at håndverkere er positive til BIM, men må bli opplært, vi må legge 
til rette. Hvis ikke gjør de det på gamlemåten, som folk flest. De kommer garantert til 
å begynne å bruke det etterhvert. 

Skanska midt-Norge kjører BIM på alle sine prosjekter nå, som hadde oppstart i 
2010. 

MIL:  I forhold til håndverkerne, blir tegningene tatt ut av modellen av egen 
interesse? 

A: Direkte gjør de jo det. Tegningene kommer jo fra modellen, til arkitekten og til 
VVS-Rådgiveren, elektroingeniøren. Vi tar ikke tegningen utifra den den 
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sammensatte modellen. Da ender vi opp med altfor mye informasjon. Alle fagene 
kommer på samme tegning og det blir et rot uten like. Fortsatt avhengig av de 
separate fagtegningene. Det visuelle viktigst for den sammensatte modellen. Også 
mulighet til å legge inn tid i modellen. Kan se rekkefølge, kollisjoner osv. Det bruker vi 
ikke her, men det har vi muligheten til, ta ett skritt av gangen.  Grunnen til at vi ikke 
bruker dte nå er fordi at vi ikke var der ved oppstart av prosjektet. Fant ut at det var 
viktig å sette oss realistiske mål. Det ble visuelt, mengdekontroll og kollisjonskontroll. 
Det er der vi ser at vi bruker mest penger på feil. Den visuelle kontrollen og 
tegningsforståelse er for dårlig på forhånd. 

MIL: Økonomisk sett, har dere eksakte tall på bespartelser ved bruk av BIM? 

A: Totalen for dette prosjektet er at BIM koster penger, i tid, programvare og 
opplæring. Men kanskje om 2-3 prosjekter så er det helt klart besparelser. Vi 
oppdager jo feil her også. Det koster jo endel med BIM-avdelingen og opplæring osv. 
Men jeg tror det er vel anvendt tid. Det tvinger egentlig frem en lengre forprosjektfase 
når du holder på med BIM og 3D. Du må ha en større detaljeringsgrad på et tidligere 
nivå. Da blir løsningene allerede gjennomtenkt når man begynner på detaljfasen. 
Man flytter litt på timeverket, men det tror jeg er veldig smart. Ser helt klart 
besparelser i fremtiden. Tidlig å se kostnadseffektiviteten enda. 

Tror nok de som er ferdig utdannet nå kun vil prosjektere med BIM i fremtiden. Jeg 
synes kanskje BIM er litt misvisende, det er jo bare 3D. Når jeg jobber med det 
skjønner jeg ikke hvorfor vi ikke brukte det før. Typisk å tenke slik da. 

MIL: Building Smart er jo veldig opptatt av informasjonsdelen av BIM 

A: Bare det å kunne sette seg ned i fred og ro foran sin egen pc og bruke den tiden 
du trenger individuelt til å få satt deg inn i prosjektet er veldig viktig. Istedefor å sitte 
med ti tegninger som dekker det samme området. Helt klart den visuelle biten som er 
det viktigste for byggebransjen. Vi bruker en software som er kompatibel med 
kalkulasjonssystemet vårt. Så i teorien skal det være mulig å få inn alle modellene fra 
rådgiverne, trykke på en knapp og så er hele prosjektet ferdig mengdeoppsatt. Og så 
er det bare å sette inn priser, eller allerede ha prisene linka til biblioteket vi har. Så 
har du ferdig pris på prosjektet med en gang. På et middels stort prosjekt bruker vi 
kanskje en 2-3 uker på å kalkulere det og gi en pris, men ved bruk av denne 
metoden er vi nede i en 2-3 dager. Man slipper dette med at man har glemt av noen 
poster underveis. Her er alt ferdig definert før du begynner. 

B kommer inn. 

A: Du kan jo si litt om hva du bruker BIM til, og hva du kunne brukt det til. Om du ser 
noen glede av det. 

B: Intensjonene var jo sterke i starten, men vi har ikke klart å brukt det fullt ut slik vi 
hadde planlagt. Men potensialet ligger der. Det krever mye mer ressurser i tidligfase. 

MIL: Hva var det dere ikke klarte å oppnå? 
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B: Vi har vel ikke helt klart å kommet igang, alle har vel ikke brukt det slik de skulle i 
starten. Å legge opp modellen jevnlig, å jobbe med den hele tiden. Det var vel 
intensjonene i starten. 

A: Det er litt ambivalent det der, fordi mange rådgivere skryter av det i sin CV, at 3D 
og BIM er noe de behersker. Ofte viser det seg at de kan jo tegne i 3D, men kan ikke 
bruke det i en BIM-situasjon hvor man er avhengig av felles nullpunkter og diverse 
tekniske ting som må være tilstede fr at modellen skal bli riktig og inneholde 
tilstrekkelig informasjon. 

B: Ser at jo yngre ingeniørene er, jo lettere har de for å få det til. 

MIL: Var det temaene A tok opp som ble feil i oppstarten av dette prosjektet? 

B: Vi har en DWG-diskusjon, hvor vi har behovet for å få underlaget til tegningene. 
Bare det at vi tegnet i forskjellige program ble problematisk. Forståelsen av hvordan 
man skulle få det til sammen var vanskelig. 

A: I en ideell BIM-verden så er det jo ikke snakk om DWGer og tegninger, så dette er 
en implementeringsfase som er litt komplisert. Man må ha fokus før prosjektstart på 
hva de forskjellige fagene trenger. 

B: Det er vel den konklusjonen vi har dratt etter nå da, vi har lært at vi må være 
tydelige på hva vi skal forlange før vi begynner. 

Typisk problem på teknisk side er at (eksempelvis)den lille leverandøren vi bruker 
ikke har det samme verktøyet som vi har. Dette kan sette begrensninger på 
informasjonsdelen. Stort  skille på små og store aktører i forhold til tilgang til verktøy. 

Har jo lenge tegnet i 3D, med ca riktg høyde osv. Forskjellen nå er jo at man kan få 
det sammen med andre fag. 

A: Den metodikken med ca. riktig høyde skinner jo fort igjennom med BIM. Det vises 
med det visuelle. 

B: Kollisjonskontroller osv kan jo brukes enda mer. Men det krever ressurser og 
øremerkede midler for å få det gjort. Nesten så man ukentlig må legge inn nye, 
oppdaterte modeller. Økonomi styrer jo mye. Får du gjort det effektivt er det nok 
enklere, i en ideell verden. Det ligger nok litt der. I tillegg har nok vi vært litt for snille 
når det gjelder å  kreve, f.eks i kontraktskriving. Kanskje ikke definert det godt nok. 
Så setter vi igang og plutselig har det kommet for langt til å kunne endre på ting. Da 
ender det opp med en tilpasning. 

MIL: Hva ser du for deg i fremtiden da? Lærer man av slike feil og kan gjøre det 
bedre ved senere prosjekter? 

B:  Ja. Man må få definert tidlig hvordan man skal gjøre det slik at gruppa er enig. 
Dette er en forutsetning.  Evnt stoppe utbetalinger av faktura om ting ikke blir gjort 
etter kontraktsbestemmelser. Forutsetningene må være tilstede. 
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Konkret imot byggefasen, så har jo det utførende leddet behov for dette. Istedenfor å 
se på ei papirtegning har de muligheten til å gå inn og se på modellen. Fikk 
forespørsel fra en elektriker om hvor et rør på over 100 meter skal havne. Da fikk han 
svar på dette gjennom modellen. Han har ingen forutsetning for å vite noe om dette, 
og hvor rør og etc havner. Dette er den største fordelen, at man får visualisert hvor 
stort bygget er osv. 

A: I forhold til prosjekteringsmøter får man en helt annen vinkling på diskusjonen hvis 
man har en 3D-modell å vise til. Man har et konkret, synlig problem. Ovenfor 
byggherre er det også en stor fordel å ha en 3D-modell å vise til. Om det kommer 
noen endringer fra entreprenøren sin side, kan dette vises til en byggherre som 
kanskje ikke har noen erfaring fra byggebransjen. Vender stadig tilbake til det 
visuelle, men det er der den største nytten ligger. 

MIL: Vi ser jo helt tydelig fordeler med BIM i fremtiden, men kan dere se noen 
ulemper? 

B: Største  ulempene ligger vel i at det er liten forståelse for at det  trengs mer 
ressurser tidlig i psosjektfasen. Det krever tid. 

A: Vi burde nok vært minst 1-2 personer mer før vi begynte på byggeplass for å få alt 
oppe og gå 

MIL: Så problemet ligger egentlig i ressursmangel? Kan man si at det bare er fordeler 
ved bruk av BIM om det blir gjort riktig? 

B: Ja, det er nok fremtiden dette ja. 
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Vedlegg B: Intervju Reinertsen 
PH: Vi er inne i et tidskille og folk er mest fortrolig med det de kan fra før. Jeg har 
jobbet her i 1 år, før det jobbet jeg i helsebygg, hvor vi hadde stor fokus på å bygge 
med BIM. Tett oppfølging i den gruppa jeg jobbet i. Var rundt i Europa og USA for å 
se hvor man står med BIM. Det er en hel rekke begreper som har forskjellig mening i 
forskjellige fora. De som velger å jobbe med BIM definerer selv hva de velger å legge 
i det.  Snakket med helsebygg som bygger nye kunnskapsseenteret i BIM, og de får 
det til. 
De har grepet fatt i det utifra trimmet bygging og Lean construction. For at BIM skal 
bli håndterlig slik de har definert det, må det være i håndterlige størrelser. Det man 
ønsker er å legge mest mulig inn i informasjonsbiten. For å få mest mulig ut av det 
kan det være lurt å dele opp bygget i forskjellige soner/prosjektområder. De blir da 
håndterbare, greit å legge inn tidsaksen, bestilling, KS, koordinering i området. Også 
mulighet for å legge inn FDV 
 
MIL: Hva mener du med håndterbare, tenker du da på areal? 
 
PH:  Tenker på at man ikke ønsker å ha mer på byggeplass enn man klarer å ta imot 
når du bestiller en enhet. Derfor er det om å gjøre at det håndterbare arealet er 
definert slik at man kan pendle logistikken på bygget ved å bestille det materialet som 
tilhører den enheten. Logistikken er på en møte førende for innholdet og størrelsen 
på arealet. Korte fremdriftsplaner, 14 dager. Del bygget opp i enheter. Bygger på 
prinsippet fra Helsebygg (trimmet, lean). Dette er målet, for å komme dit må man 
planlegge og ha visse forutsetninger. Fremfor alt, få folk til å jobbe sammen, dette er 
vanskelig. 
 
MIL: I forhold til BIM, vil det lønne seg med trimmet bygging, dele opp i flere enheter? 
 
PH: Ja, helt klart. Ønsker å få en effektivitet og gevinster. Gevinster fås gjennom 
effektivitet. Hvis du har definert et område er dte lett å kopiere over til naboområdet. 
Veldig viktig da med avklarte grensesnitt. Ifølge Helsebygg, vanskelig med individuelt 
engasjement og fokus for hver enkelt i forhold til BIM-forståelse. Kanskje CH kan si 
noe om BIM-forståelse på byggsiden? 
 
CH: Ja, det har begynt å løsne der. Typiske konsulenter er flinke. Ser at det blir litt 
motarbeidet hos leverandører og utførende. De er vant til tegninger i 2D, ikke så 
interessert i å sette seg inn i ny programvare. Nytt pilotprosjekt på lerkendal. Første 
prosjekt hvor prosjektledelsen har innført BIM. Tidligere bare rådgivere. Nå skal 
ledelsen også bruke det, og ha det med på byggeplass. Vekker stor entusiasme blant 
utførende på tidlige byggemøter. En forståelse for at det dette var et kjempebra 
planleggingsverktøy for utførelse, ingen vits i å være tverr. Legger ikke inn så mye 
informasjon på bygg, har ikke så mye FDV-dokumentasjon. System på hva som er 
der og hvem som har levert osv. 
 
PH: Erfaringen fra heldebygg var ikke slik. Det viktigste var engasjement og 
forståelse fra ansatte. Hadde på forhånd en pla, et styringsdokument som hadde 
definert alle krav og ønsker til BIM. Merkesystem veldig sentralt. Det aller viktigste 
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mange slet med var felles nullpunkt, definisjoner rundt det var forskjellig hos hver 
enkelt. Resultat: rådgiver med ulik forståelse, tegningene samsvarte ikke. 
 
MIL: Handler dette om dårlig kommunikasjon i startfasen? 
 
PH: Alt handler om kommunikasjon. Det er såpass nytt at man ikke har felles 
oppfatning om problemstilling. Erfaring fra Helsebygg var at m,an måtte ha et felles 
merkesystem som er såpass vidt at man får plass til alt. Vi så at de satt opp en vegg 
med 3 gipsplater, måtte da gå tilbake via merkesystem og finne feilen. Felles 
forståelse for merkesystem og origo var den største utfordringen. 
MIL: Hva mener du med merkesystem? 
 
PH: For det første må man ha et merkesystem som definerer hvor i bygget veggen 
skal stå. Må også supplere med flere merkekoder, slik at røret i veggen får en kode 
osv. Etterhvert ble det en 12-sifret kode. Når du først slo inn den koden kom enheten 
opp på riktig plass. Ser da hvor den ligger i rommet. Helsebygg hadde kommet veldig 
langt med den modellen, kunne gå gjennom den. Allerede 3 måneder før bygget skal 
opp er basene på plass. De gikk igjennom grensesnittproblematikk og 
kollisjonskontroll uavhengig av bygget. Visualiserte det slik at de som skulle jobbe 
med det skjønte det, og dro fordeler av det.  Ved bygging av stort fyrhus planlegges 
det å visualiseres med en stor skjerm slik at rørleggeren kan få det visualisert, 
uavhengig av tegning. Dette skal kunne benyttes under arbeidsprosessen. Skal 
kunne velge ut akkurat de komponentene han trenger informasjon om.  Når man har 
kommet så langt er verktøyet veldig bra, utfordringen ligger i å få folk til å tenke likt 
fra starten av. Brukes forskjellige metoder der. I en fase kan folk sitte og jobbe på sitt 
eget kontor, hvor man i neste fase må sitte sammen og jobbe med modellen. Anslår 
70% på eget kontor og 30% samhandling. 
 
MIL: Brukes BIM på Reinertsen? På den tekniske delen? 
 
PH: Nei ikke på teknisk. Tegner kun i 3D. 
 
CH: Det handler litt om hvor man definerer BIMen. BIM kan være når man har en 3D-
modell som vi utveksler mad andre fag for å kunne utføre kollisjonskontroller. En lav 
definisjon. En annen definisjon er hvor man skal ha inn FDV-dokumentasjon og 
HMS-datablader som skal følge komponentene ut deres levetid. Det gjør ikke vi, 
arkitektene har begynt. Begrensningen ligger i tid og økonomi, men tror vi kommer 
dit. På dem tekniske biten er det veldig mange elementer. Det er byggherren som må 
betale, så klarsignalet må komme derfra. Spørsmålet er om byggherren vil betale for 
det ekstra arbeidet det er å legge inn all informasjon. 
 
MIL: Er dette store kostnader for en byggherre? 
 
CH: Det kan det fort bli, har med størrelsen på prosjektet. Men dokumentasjonen må 
inn i en eller annen form uansett så kanskje vi bare er for vant med å gjøre det på 
gamlemåten. 
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MIL: Det er vel litt av målet med ordboken, FDVen at når man først har lagt inn 
informasjon kan man hente det frem i senere prosjekter. Da vil det vel etterhvert bli 
effektivt? 
 
CH: Ja, dette kommer også an på byggherren. Om han er fornøyd med de 
dokumentene han får må han jo se at det lønner seg økonomisk å gjøre det på en 
annen måte. 
Som PH sa, så ser de jo på Helsebygg at det de har gjort med BIM i oppstarten av 
prosjektet kommer til å bli tjent inn, og mer enn det. 
 
MIL: Er det for tidlig til at det har kommet noen eksakte tall på besparelser? 
 
CH: Må nok støtte seg til de som er langt fremme, dvs Helsebygg, Statsbygg og 
Forsvarsbygg. 
 
PH: Ser helt klart besparelser, men foreløpig ingen eksakte tall. I Helsebygg hadde 
de gjort noen vurderinger på Lean Constructions. Det er en enighet i byggebransjen 
at man bygger 30% for dyrt. Stor ineffektivitet, dårlig logistikk, feil fremdrift og feil 
personer gjør feil ting på byggeplassen. Dette har noen i bransjen begynt å gjøre noe 
med. Eks direktøren på Helsebygg innførte Lean Constructions og trimmet bygning 
(bølgeløsninger). Håndterbare fremtidsenheter som man kan styre prosjektet 
gjennom. Lyktes med dette, sparte anslagsvis 20 % av tida. Resulterte i at prosjektet 
kom i budsjett, selv om dette var et rehabiliteringsprosjekt som vanligvis ikke går så 
bra. Derfor var helsebygg veldig ivrig på å knytte BIM til denne forutsetningen, slik at 
man bruker det på styringsenhetene. Beholder gevinsten, men jobber videre med 
BIM for å få bedre KS på prosjektet. Man kan visualisere og bruke 
samhandlingsfunksjonen mellom fagene, utveksler informasjon på en annen måte.I  
Helsebygg resulterte dette i at bygget oppnådde passivhusstandard, mye fordi alle 
detaljene var så klare. Dette var i utgangspunktet ikke planlagt. Å oppnå det betyr 
mye for byggherren og regnes som et stort pluss. Hadde i utgangspunktet  ikke 
regnet med dette, men her ligger det altså store besparelser og energigevinster. 
Det som er annerledes med å prosjektere på denne måten er at når prosjekteringen 
er ferdig skal det i forekomme flere endringer, bygget er i utgangspunktet ”ferdig”. 
Tilpasningene er gjort i samhandlingsfasen, denne fasen blir veldig viktig. 
Veldig mye verktøy som er utviklet i forkant av BIM for å få dette til å fungere. 
Begreper som GSP (Grunnlag Samhandling Produksjon), generell beskrivelse av hva 
alle skal gjøre til hvilke tid i et bestemt rom e.l. Dette er definert på forhånd og ligegr i 
styringsdokumentene, styringsmalene. 
 
MIL: Ser dere noen negative sider ved bruk av BIM? 
 
CH: De på utførelse sier det tar lengre tid før det kommer underlag fra rådgiver. Man 
er lengre i startgropa før man har det første underlaget for å kunne begynne å jobbe 
på byggeplass. Tar også lengre tid å få underlag til prising osv, kan være vanskelig 
når man har en gitt frist for å komme med pris. 
Revisjonshåndtering kan bli mer komplisert. 3D-modellen er hele tiden i forandring, 
kan lett bli uenigheter om hvem som har asnsvar for feil. En tegning begynner hos 
arkitekt, går videre til RIB, underentrepenører. Hvis man har en feil som har forplantet 
seg og som ikke vises på noe styringsdokument sp kan det bli uenigheter om hvem 
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som har ansvaret. Men det skjer  ting i forhold til kontrakter, jus og BIM. Skal bli 
utarbeidet bedre system der. 
 
PH: Erfaringer fra Helsebygg er at man produserer tegninger for BIM, i forhold til den 
gamle metoden, å produsere tegninger for produksjon. På den måten skal 
endringene tas opp i systemet i samhandlingsfasen. Når du er ferdig med den skal 
det ikke gis rom for endringer, ihvertfall ikke uten en kostnadskalkyle på hva disse 
endringene vil koste. Om man skal drive å endre på et ferdig produkt blir det veldig 
dyrt. Da må koder osv også forandres, ikke bare det visuelle. Det krever et annet 
fokus, man må ha mer fokus på forprosjektfasen. 
 
CH: Jeg tror nok at om man har en sterk byggherre i ryggen vil prosjektene gå veldig 
bra, har man ikke det vil utfordringene være større. 
 
MIL: I forhold til den tiden man bruker tidlig i prosjektet, tror du ikke den vil spare seg 
inn senere? 
 
CH: Jo, jeg er enig i det. Ofte når man ser BIM og prosesser ser man en tidslinje som 
er litt ”stokket om” i forhold til prosjektering uten BIM. Mye skjer samtidig.  
Tror Helsebygg, Statsbygg og Forsvarsbygg i all hovedsak kommer til å lage noen 
gode eksempler på hvordan resten av bransjen bør gjøre det. Et godt eksempel på 
resten. 
 
MIL: I forhold til fremtiden, tror dere de utfordringene som er i dag lar seg løse? 
 
PH: Det er jo en lang prosess, og en lang vei og gå. Å innhente modellering fra 
leverandører f.eks, lagt på sorskjellige programnivå me dforskjellig grunnlag for å 
legge inn kan gjøre det vanskelig. Etterlyses et felles ståsted, noe man må jobbe 
med. 
Man bruker gjerne de som har ressurser og som er villige til å stille opp. Dette blir 
ofte større konsern, og de mindre har lettere for å falle utenom. Det krever mye, og 
en stor utfordring er at folk må tilpasse seg. Er du så heldig at du har et prosjekt med 
midler til å utvikle metoden blir det jo bedre. Har du ikke disse midlene blir det 
vanskeligere. Allerede nå ser vi jo resultater som tyder på at dette er fremtiden. 
Mange har fokus på det og følger med. Med en gang det blir en suksess vil alle bruke 
det. Men det er ikke enkelt, veien må man tråkke ut selv.  
Mange starter med Lean og trimmet bygning.  
 
CH: i all hovedsak fører BIM til mindre feil, kortere byggetid og dermed sparte 
penger. Dette er kjernen i det. Feilene er billige på papir, men ikke på byggeplass. Vi 
ser at prosjektledelse, utførende og entreprenører kommer sakte etter. Alle har 
samme mål, å få gjort jobben kjappere og billigere. Og ikke minst vekker dette 
inspirasjon. 
 
PH: Absolutt, alt som har med nyutvikling å gjøre og muligheten til å kunne utvikle 
noe som er nyttig for bransjen er veldig inspirerende. 
 
MIL: Det kan jo være en utfordring for de mindre konsernene som ikke klarer å henge 
med? 
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PH: det handler nok litt om at hvis du skal lykkes nå er det ikke nok med bare BIM, 
du må også ha et velfungerende system rundt det. Kunne forvisse deg om og gjerne 
ha erfaringer som tilsier at dette vil bli en suksess. Som det er i all utvikling er det de 
som er tidlig ute som skummer fløten, og det er i utviklingsfasen de store gevinstene 
ligger. 
Det kalkuleres ikke (foreløpig) med gevinst pr prosjekt, ser heller på gevinsten over 
tid. Det er tungt å starte på i begynnelsen 
 
MIL: Reinertsen er jo forholdsvis store, er dere langt frem når det kommer til BIM? 
 
CH: På det tekniske er vi ikke i front, men dette er et relativt nytt satningsområde for 
oss. På bygg henger vi godt med.  Målet er at alle avdelinger skal dras med 
etterhvert. Kjører pilotprosjekt nå, og det kommer til å bli bra. 
 
MIL: Er det store besparelser i små prosjekt ved bruk av BIM? 
 
CH: Nei, det tror jeg ikke. Man har en relativt stor oppstartskostnad, og hvis man skal 
fordele denne på et lite prosjekt klarer man ikke spare det inn. Det er litt sånn det blir 
gjort, de store prosjektene krever mer. Det er opp til byggherre hva som skal være 
med. De store byggherrene er jo interessert i å betale fordi de vet at det kommer 
besparelser og at kostnadene kan tjenes inn.  
 
PH: Ofte kreves det at man utvikler egne kontrakter. Man jobber tradisjonelt med 
totalentreprisekontrakter hvor man mer eller mindre levrerer et ferdig bygg. 
Totalentreprenør står da ansvarlig for sine egne og underentrepenører sine 
produksjoner, og tar ut gevinster som ligger i effektivisering. Dette er byggherren 
vanligvis ikke så interessert i. Når byggherren kommer inn vil han gjerne ha en 
samhandlingskontrakt, en kontrakt hvor man er med og deler overskuddet. Man blir 
enige om en forutsatt pris, og så får alle parter vært med og tatt ut gevinste. I 
helsebygg var dette noe vi jobbet veldig mye, vi hadde ressurser og en direktør som 
turte satse. Men som buggherre ville vi ha igjen noe av gevinsten. Man må ofte se 
annerledes på prosjektet rent kontraktuelt. Byggherre er ikke interessert i å kaste 
penger ut av vinduet fordi at entrepenør skal sitte med et stort overskudd. Tror nok 
dette er en fase vi er inne i nå. 
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Vedlegg C: Intervju Veidekke 

Vi møter Sigrunn Duaas, prosjekteringleder ved Persaunet byggetrinn 3 for en prat 
om Veidekkes bruk av BIM i dette prosjektet og bruk av BIM mer generelt. Veidekke 
er et av scandinavias største entreprenørselskap som omfatter bygge- og 
anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og 
gjenvinning.  Duaas forteller oss at ambisjonsnivået på Persaunet byggetrinn 3 er 
lavere enn f.eks ved Kunnskapssenteret i forhold til bruk av BIM. Men hun presiserer 
at de har begynt å tatt det i bruk og skal lære seg å bruke det videre. Veidekke er 
bygningsmessig totalentreprenør ved Kunnskapssenteret som bygges i full-BIM, 
derfor refereres det også til dette prosjektet i intervjuet. 

MIL: Hvorfor og hvordan har din bedrift valgt å implementere BIM? 

Duaas: ”Grunnen til at vi ønsker å bruke BIM er på grunn av de fordelene vi ser ved 
det. Når det gjelder prosjekteringsfasen ser vi for oss at den vil bli kortere når vi har 
en felles 3D-modell å jobbe med. Muligheten til å kjøre kollisjonskontroller for å 
unngå feil på tegningen er veldig viktig, og der ligger det et stort potensiale. Når man 
tegner 3D-modeller sparer man seg også veldig mye tid på byggeplassen. Dette fordi 
at man har eliminert problemene på forhånd. Man slipper å stå på byggeplass og 
løse problemene. Ser også for oss at vi skal bruke BIM-modellen til masseuttak og 
kalkyler etterhvert. Også knyttet opp imot FDV (forvaltning drift vedlikehold). Da 
snakker man om ganske kompliserte BIM-modeller som inneholder veldig mange 
opplysninger. Det nivået er ikke vi på i dette prosjektet, men det nivået ligger de på 
på Kunnskapssenteret.” 

Duaas forteller at det i en fullBIM-modell ligger veldig mye informasjon om 
elementene. Det kan være størrelse, brannkrav, lydkrav, energiklassifisering, 
leverandør osv. Dette har man kjempeutbytte av når det kommer til FDV etter man 
har tatt i bruk det nye bygget. Hun fortsetter med: ”om man trenger utskiftninger av 
noen komponenter er det bare å klikke på komponenten også får du opp den 
informasjonen du trenger. På denne måten kan man erstatte komponenter på en 
enkel måte. Dit har vi ikke kommet på de fleste prosjekter. Men pr i dag klarer vi å få 
ut veldig mye opplysninger fra modellen, f.eks i forhold til masser. Etterhvert ser vi for 
oss at vi skal klare å knytte modellen til en fremdriftsplan. Man kan kjøre 
videosekvenser over hvilke rekkefølge man bygger de forskjellige elementene.  
Summen av alt dette positive gjør at vi har lyst til å bruke BIM.” 

Når det kommer til spørsmålet om hvordan Veidekke har valgt å implementere BIM 
forteller hun at det er så enkelt som at de prøver å bruke det i prosjektene.” Det blir 
litt prøving og feiling i starten, men vi tar det ihvertfall i bruk. Og utifra de erfaringene 
vi gjør oss vil vi bare bruke det mer og mer.” 

MIL:  Har din bedrift tatt i bruk BIM på byggeplassen? 

Duaas: ”Den enkleste måten for oss å bruke BIM på byggeplass nå er for å ta ut 
masser. Som her hvor vi driver med betongarbeid er dette et veldig nyttig verktøy. Vi 
har dessverre ikke kommet igang med det her på Persaunet  enda, men vi har 
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prosjekter hvor det gjøres. Vi ser også for oss at vi fremover kan ta utsnitt av vegger 
og sjakter hvor det er mye tekniske installasjoner. Dette utsnittet kan tas med ut på 
byggeplass slik at man skal kunne se hvordan man skal løse installasjonen 
problemer.”  

Duaas sier at det i forhold til byggeplass er det litt tidlig enda. ”Vi har kommet lengre 
på prosjekteringssiden enn på  driftssiden.” 

MIL:  Da har dere ingen spesielle erfaringer med  problemer av bruken av BIM ute på 
byggeplass enda da? 

Duuas: ”Nei, vi har jo egentlig ikke det da. De problemene vi kan si at vi har støtt på 
er sammenfallende for prosjektering og drift, dette skal jeg fortelle mer detaljert om 
senere.” 

MIL: Hvordan opplever dere at håndverkerne stiller seg til bruk av BIM? 

Duuas: ”Vi har noen formenn som har brukt BIM til å ta ut masser. De synes det er 
veldig morsomt, så det er en veldig positiv erfaring vi har gjort oss.” 

MIL: Hvilke positive og negative erfaringer har du ved bruk av BIM? 

Duaas: ”Når det gjelder de positive så har vi jo da en modell som gjør det lett å 
visualisere både for byggherren og andre involverte når det gjelder hva som faktisk 
skal bli bygd, kontra det å se på en papirtegning. Det resulterer i at det blir veldig mye 
enklere å forklare for de som ikke er vant til å lese tegninger. En BIM-modell kan 
også brukes som beslutningsgrunnlag for byggherren. Man kan lage forskjellige 
alternativ, og høre med byggherren hvilke ønsker han har. Byggherren har veldig 
mange beslutninger som må tas, og en BIM-modell gir et godt grunnlag for å ta 
riktige beslutninger.”  Duaas nevner  igjen dette med masseuttak som veldig positivt. 
”Det sparer oss masse arbeid ved å gjøre dette med hjelp av en BIM-modell. Dette 
forutsetter selvfølgelig at modellene er riktige.” Duaas forteller også at muligheten til 
å kunne ta kollisjonskontroller er en veldig fordel og et viktig verktøy. 

Når det gjelder negative sider ved BIM nevner Duaas først og fremst problemer 
knyttet opp imot filformater. ”Ulike typer tegningsprogram utveksler ikke nødvendigvis 
filformater på en enkel måte. Når vi skal sette sammen en 3D-modell fra alle fag, må 
vi få de til å snakke sammen og bruke det samme filformatet. Og det er ikke 
nødvendigvis slik i dag at alle tegneprogram takler dette. Vi har jo denne ”åpen-BIM”, 
IFC-standarden som fungerer ganske godt. Men noe som ofte skjer er at man kan 
miste elementer i ei fil når du eksporterer fra eks DWG til IFC. Det ligger noen 
ufolklarelige feil i IFCen som gjør dette litt vanskelig. Dette er jo noe som jobbes med, 
men det tar litt tid å få det på på plass.” 

En annen ting Duaas ser på som en utfordring er at de som prosjekterer og tegner 
3D-modeller tegner den modellen de selv har bruk for. Dette trenger ikke være den 
samme modellen som entreprenør har bruk for. ”Dette har noe med oppbygging av fil 
og laginndeling, og etasjestruktur å gjøre. De kan lage ei fil som fungerer veldig godt 
for de som prosjekterer, men den trenger ikke fungere for oss som enterprenør på 
byggeplass. Vi kan ha behov for annen inndeling/oppdeling av tegningen. Dette er 
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noe vi tror kommer til å bli bedre når vi får kjørt flere prosjekter. Men her må vi også 
ta mye ansvar selv som entreprenører og si klart ifra hva vi trenger og vil ha. Dette 
forutsetter at vi har kunnskap nok til å forklare dette, og det har vi kanskje ikke per i 
dag. Der må det gjøres en jobb.” 

Duaas presiserer videre viktigheten av å ha en klar målsetting ved bruk av BIM. ”Noe 
vi vet, uten at vi har gjort oss særlig erfaringer rundt det, er at det er liten vits i å 
bruke BIM uten å ha en klar målsetting  om hva man skal oppnå med det. Det å 
bruke BIM bare for å gjøre det resulterer i at det tar bort fokus fra de 
arbeidsoppgavene man skal gjøre. Man må ha en klar ide om fordelene som skal 
komme ut av det, hvis ikke koster det unødvendig tid og penger uten at man kan vise 
til noen gevinster. Eks på mål kan være masseuttak, kollisjonskontroll osv. Man lager 
en modell utifra det nivået man vil legge seg på. Ingen vits i å lage en 
kjempekomplisert modell om man ikke har bruk for den.” 

MIL: Hvilke målsetting har dere ved bruk av BIM på dette prosjektet? 

Duaas: ”Målet her er å bruke det i forhold til visualisering, kollisjonskontroll og 
masseuttak. Byggherren har ingen krav til bruk av BIM så da blir det ikke gjort mer 
enn dette. Ellers er det et mål for oss å begynne å ta det i bruk, lære oss å bli kjent 
med det og arbeidsmetodikken.” 

MIL: Er det fordi byggherren ikke har etterspurt det mer at det ikke blir brukt mer i 
dette prosjektet eller? 

Duaas:” Nå er det ikke så lenge siden vi begynte med dette som går på BIM, så man 
kan si at vi fortsatt er i en oppstartsfase. Det er nok hovedgrunnen.” 

MIL: Erfarer dere at BIM fører til effektivisering av prosessen? I så fall på hvilken 
måte? 

Duaas forklarer at siden BIM ikke har blitt brukt så lenge , har de ikke gjort seg så 
veldig mange erfaringer å dra lærdom av foreløpig. Men de har klare ønsker om hva 
bruken av det vil føre med seg i forhold til effektivisering.” Vi håper at det vil 
effektivisere og forenkle det som går på kollisjonskontroller når det kommer til dette 
prosjektet. Når det kommer til effektivisering håper vi også å få eliminert feil tidligere. 
Resultatet blir da et prosjekt med mindre feil når man kommer til byggefasen.” 

MIL: Merker dere økonomiske besparelser ved bruk av BIM? Eventuelt tall på dette? 

Igjen ser vi at Veidekke ikke har brukt dette lenge nok til å gjøre seg klare erfaringer. 
”Det er for tidlig for oss å si om vi merker noen økonomiske besparelser foreløpig. Vi 
har ikke noe grunnlag og erfaringer å måle på. Men det vi håper på er å redusere 
antall feil (0-feil-visjon) i prosjektet, og da får man heller ingen reklamasjoner. I dette 
prosjektet som er et boligprosjekt så er målet at når boligkjøperen tar over leiligheten 
skal det være 0 feil. Dette gir jo god økonomi på sikt. Dette gjelder i alle prosjekter. Å 
redusere mengden prosjekteringsfeil vil føre til bedre økonomi. Vi håper også på en 
besparelse i prosjekteringsfasen dersom man klarer å oppnå kortere 
prosjekteringstid.” 

MIL: Hva mener du er bra med BIM som det er i dag, og hva kan bli bedre? 
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Duaas: ”Mye av det jeg nevnte i sted i forhold til filutveksling er noe som kan bli 
bedre. Den burde bli enklere slik at man slipper alle problemer med de forskjellige 
programvareleverandørene som ikke klarer å lage programvare som snakker 
sammen. Når det gjelder IFC-standaren, så er det et håp at den skal bli bedre enn 
den er i dag. Har veldig tru på IFC-standarden i åpen BIM, men den kan altså bli 
bedre. Når det kommer til samarbeidet mellom rådgivere og entreprenører er det 
viktig at rådgiverne lager en BIM-modell som entreprenøren kan bruke. Som sagt må 
vi som entreprenører gjøre en stor jobb selv også.” 

Duaas tilføyer også at de savner et bibliotek for tegneobjekter. ”Hvis du skal kjøre en 
BIM-modell av på et veldig høyt nivå, må du ha veldig mye produktspesifikk 
informasjon fra leverandør. Da må man ha et bibliotek hvor man kan ta ut 
tegneobjekt fra hver enkelt leverandør. Det finnes ikke per i dag. Dette har de faktisk 
krav om å levere på Kunnskapssenteret, så enten må de be leverandørene om å 
lage slike tegneobjekt eller de må tilby seg å lage det for dem. Så det at alle 
leverandørene en dag får på plass objektbibliotek er noe vi ser veldig frem til. Det tar 
nok noen år før dette er på plass hos alle leverandører.Det er mye som ligger der i 
dag som er veldig bra. Vi synes f.eks at solibri er et veldig bra verktøy.” 

MIL: Ser du for deg BIM i framtiden? Hvordan tror du det blir? 

Duaas: ”Det vi ser for oss er jo at alle kommer til å bruke BIM, at alle prosjekter får 
det automatisk. Vi ser også for oss at man får mer effektive prosjekterings- og 
produksjonsfaser. Tror også at programvareleverandørene vil komme etter etterhvert 
og finne seg noen felles standarder for filutveksling og liknende slik at vi slipper å 
sitte med den type problemer vi har rundt dette i dag. 

Hvis man tenker veldig fritt er det jo noen som ser for seg store skjermer o.l. som står 
ut på byggeplass og som man kan bruke til å navigere seg frem i modellen. Ser også 
for oss at byggeplassene får mer digitale hjelpemidler. Dette er jo noe som ligger 
langt fram i tid da, men det skal være mulig med de hjelpemidlene som finnes i dag.” 
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Vedlegg D: Mail Steen Sundset, BuildingSMART Norge 21.feb 201 

Hei Lilian,  

Jeg kan gjerne prøve å hjelpe. Jeg er dog ikke sikker på hva det er du spør om. Er 
det den historiske utviklingen du er interessert i? Er det bare innen byggeindustrien 
eller er det bruk av digitale modeller i all industri?  

Utviklingen startet meg bekjent med NASA og ESA som bru-ke datamodeller til å 
designe, bestille og samle sine raketter og satellitter. Deretter har fly-, bil-, skips- og 
off-shoreindustrien fulgt etter. Grunnen til at det er tatt i bruk datamodeller er at de 
gjør det mulig å jobbe sammen med mange aktører omkring komplekse datasett.  

Ofte hvor det produseres komponenter i alle verdensdeler som så settes sammen i 
monteringshall og helst skal passe sammen første gang. Det gir konkurranse på 
spesialiserte produkter, med økt pris og kvalitet som forventet resultat.  

Byggeindustrien er seine om å ta i bruk disse verktøyene. Det skyldes at våres fag er 
meget oppsplittet i fag, at vi generelt har lav teknologisk know-how, lav grad av 
høyteknologisk investering, lav grad av industrialisering (gjentatte operasjoner) og at 
vi bruke mange ulike verktøy som ikke snakker sammen.  

Ideen som førte til dannelse av buildingSMART (tidl. International Alliance for 
Interoperability, IAI) ble utklekket på miljøene på MIT og Stanford og de store 
amerikanske programvare leverandører, Autodesk, Bentley og Graphisoft.  

buildingSMART har tatt tak i å få programvarene til å snakke sammen med det felles 
formatet IFC. Deretter holder vi på å beskrive entydig i detalj alle produkter og 
egenskaper med IFD og sist skal vi få hele byggeindustrien til å jobbe mer koordinert, 
så prosjektfagene jobber sammen som en organisasjon etter retningslinjer beskrevet 
i IDM.  

Disse tre sett av standarder skal løse de hindringer for å industrialisere 
byggeindustrien som det har vært gjort i alle de andre industrigrener. 

Dette arbeidet med å utvikle åpen standarder og etter hvert få byggeindustrien med 
på dette, er ganske banebrytende. Som sagt har de fleste andre industrier for lengst 
tatt i bruk digitale modeller og de bruker også den tredeling av datamodell, 
terminologi og prosess. Men de er ikke på nær så åpne i deres format bruk. Og det 
sinker utviklingen av løsninger vesentlig. Selv om buildingSMART er et par tiår etter 
ESA/NASA, så ble de likevel ganske imponert over hvor konsekvente vi var med å 
jobbe med åpne standarder da jeg traff flere av de fremtredende utviklere i Oslo i 
sommer.  

Håper at dette var til litt hjelp. Jeg kan dessverre ikke hjelpe med links. Det er meg 
bekjent ikke skrevet en offisiell historie om BIM, ennå.  

Hvis jeg skal hjelpe deg mer vil jeg be deg spesifisere en del nøyere hva du er 
interessert i?  
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Vennlig hilsen – Kind Regards 

 

Steen Sunesen 

Daglig Leder - Managing Director 
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