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SAMMENDRAG 

Sammenlignet med industrielle produksjonsprosesser sliter byggebransjen med sløsing av tid og ressurser som 

følge av dårlig kommunikasjon og lite eksplisitt prosjektstyring. Bruk av bygningsinformasjonsmodeller kan 

vurderes til å gjøre planleggingsdata mer tilgjengelig og ta mer velfunderte avgjørelser i planleggingen. 

Trimmet bygging henter inspirasjon fra metodene i Toyota Production System, og prøver å begrense årsakene 

til ressurssløsing i prosjekter. Et virkemiddel for dette er såkalt “pull”-styring, hvor faktiske behov, ikke eksterne 

faktorer som produksjonsplaner, utløser produksjon. Et prosjektstyringssystem som implementerer pull-

metodikk er Last Planner System (LPS), som er et sosialt planleggingsverktøy basert på gjensidige forpliktelser 

mellom de involverte partene. Forskere har studert fordeler ved en kombinasjon av LPS og såkalt stedsbasert 

styring, som er et mer teknisk planleggingssystem utviklet for å avdekke risiko for forplantende forsinkelser. 

Forskningen viste flere komplimenterende egenskaper mellom de to systemene og praktisk anvendelse ga 

positive resultater. 

VICO Software har utviklet programvare for å kombinere data fra 3D-BIM med informasjon som brukes i 

planlegging, alt i samme grensesnitt. VICO kaller dette 5D-BIM; de tre romlige dimensjonene samt tid og 

kostnad. VICO bruker mengdene fra modellen til å danne grunnlag for kostnad og framdriftsplanlegging. Ved å 

ha en direkte kobling mellom modellmengdene og data i kostnads- og framdriftsplaner, kan planene 

automatisk oppdateres i henhold til de seneste designendringene i modellen. VICO anbefaler en 

modellutviklingsspesifikasjon som en plan for gradvis utvikling av detaljnivået i modellen, hvilket vil påse at 

informasjon nødvendig for aktuelle planleggingsprosesser er tilgjengelig når den trengs. 

Bruk av pull-metodikk kan forbedre effektivitet i prosjektering så vel som bygging. Server-baserte løsninger kan 

hindre behov for aktiv sending og mottak av informasjon, hvilket vil resultere i mer effektiv 

informasjonsutveksling og mindre inkonsistent og redundant informasjon.  

Forsvarsbygg begynte våren 2011 bygging av ny blandingsgassbod på Haakonsvern, et pilotprosjekt for bruk av 

BIM. Prosjektet hadde utelukkende digitalt anbudsgrunnlag, og VICO ble brukt i prosjektplanleggingen. 

Mengdene fra modellen var dog ikke grunnlag for framdriftsplanleggingen, og et forsøk ble av forfatteren gjort 

på å knytte modellmengder til et utvalg av framdriftsoppgavene. Dette viste seg å være mulig, og oppgavene 

kunne også brukes videre til innkjøpsplanlegging av nødvendige materialer. Samlet sett var erfaringene med 

VICO positive. 

Selv om 5D-BIM representerer en ny måte å jobbe på og et utvidet perspektiv for BIM, er verktøyene for å ta 

det i bruk tilgjengelige, og pilotprosjekter er noe som må til for å bygge kompetanse om hvordan det fungerer i 

praksis. Bruk av modellbaserte styringssystemer kan vise at forutsigbar produksjon er vel så gunstig økonomisk 

som høy produktivitet. Størst potensiale har 5D-BIM i totalentreprise, hvor det er viktig å kunne overvåke 

endringer i tid og kostnad basert på endringer i bygningsdesign.  
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1) INNLEDNING 

1.1) BAKGRUNN 

I en tid hvor vareforbruk øker og industrielle produksjonsprosesser blir stadig mer effektive, sliter 

byggebransjen fortsatt med ineffektiv tidsbruk og dårlig ressursutnyttelse. Der fabrikkstyrte 

produksjonsprosesser tvinges til å operere med stive prosedyrer og konkrete produktivitetsmålverdier for å 

være lønnsomme, slipper byggebransjen i større grad unna med budsjettoverskridelser og forsinkelser.  

En mer målrettet bruk av digitale verktøy i planlegging og prosjektledelse trekkes fram som noe som kan endre 

på dette og gi vesentlige besparelser. Selv om datamaskiner har blitt brukt til tegning, prosjektering og 

planlegging i flere årtier har potensialet ved å kombinere data fra flere av disse prosessene i liten grad vært 

utnyttet.  

BIM (BygningsInformasjonsModell eller BygningsInformasjonsModellering) har de siste årene blitt tatt flittig i 

bruk, og er noe en mer eller mindre samlet byggebransje gir sin tilslutning til. Potensialet er stort for en 

byggeprosess uten papirbasert dokumentasjon, der all relevant informasjon er tilgjengelig i en modell av et 

bygg, men mye gjenstår fortsatt med tanke på å finne arbeidsprosesser som tar i bruk BIM-teknologien på en 

klok måte. 

VICO Software er et verktøy utviklet for å samle all informasjon som er relevant for planlegging av tid og 

kostnad i samme grensesnitt. En kombinasjon av en tredimensjonal BIM med de ekstra “dimensjonene” tid og 

kostnad kalles ofte 5D-BIM. Etter arbeid med temaet over en lengre periode i forbindelse med denne oppgaven 

synes også begrepet modellbasert prosjektstyring å være et dekkende navn.  

5D-BIM samler all informasjon for planleggingen på samme sted og lar brukeren organisere det på ønsket 

måte. En slik strukturering av data skal gjøre det enklere å vurdere konsekvenser av endringer i design og 

byggeperiode, og redusere ineffektiv arbeidstid og inaktiv arbeidskraft på byggeplassen.  

1.2) OPPGAVENS OMFANG 

Oppgaven tar for seg ulike systemer for planlegging og styring både av prosjekter som helhet og 

produksjonsprosessene innenfor prosjektene. Det vurderes hvordan systemene eventuelt kan gjøres enklere og 

mer effektive gjennom bruk av BIM. Programpakken VICO Office er også utprøvd til å sette opp 

kostnadsberegninger og framdriftsplaner med utgangspunkt i tredimensjonale modeller.  

Modellering av en BIM, spesielt med tanke på utveksling av informasjon mellom involverte aktører, er et stort 

og viktig område hvor mye arbeid gjenstår. Dette er likevel ikke prioritert i denne oppgaven, med unntak av 

aspekter ved modelleringen som har betydning for hvordan modellen kan brukes i prosjektstyring.  

Oppgaven tar også for seg et lite case-studium av et byggeprosjekt på Haakonsvern. Også her er vinklingen 

begrenset til å omhandle hovedsakelig modellens rolle i planleggingen. Små eksempler på bruk av modellen til 

planlegging av innkjøp og framdrift er utarbeidet, men disse er laget for underbygging av prinsipper framfor å 

gå nok i detalj til å være praktisk anvendbare.  

En viss kjennskap til BIM-konseptet og byggeteknikk er forutsatt. 
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1.3) OPPGAVENS OPPBYGNING 

Kapittel 2 gir en innføring til viktige begreper, og søker etter motivasjon for å ta i bruk metodene som beskrives 

senere. Kapittel 3 gir en teoretisk framstilling av de viktigste metodene for prosjektstyring, og diskuterer 

omstendigheter for anvendelse av dem. 

Kapittel 4 er en orientering i bruk av VICO, og en beskrivelse av arbeidsmetoder som synes fornuftige å bruke i 

forbindelse med problemstillingene beskrevet i teksten for øvrig. Kapittel 5 er et litteraturstudium om øvrig 

BIM-teknologi relevant for oppgaven. 

Kapittel 6 er et case-studium om Forsvarsbyggs prosjekt for ny blandingsgassbod på Haakonsvern, hvor 

anvendte prosedyrer beskrives og diskuteres, og eventuelt alternative prosedyrer prøves. Kapittel 7 består av 

konklusjon og forslag til videre arbeid. 

Strukturen for hele teksten er hovedkapitler med ett nummerert undernivå.   

1.4) ORDLISTE 

BIM – BygningsInformasjonsModell(ering) 

CAD – “Computer Aided Design”, (Data-Assistert Konstruksjon, DAK) 

TPS – “Toyota Production System” 

CPM – “Critical Path Method”, (Kritisk-linje-metoden) 

LPS – “Last Planner System” 

PPU – Prosent av Plan Utført 

LoB – “Line of Balance” 

IFC – “Industry Foundation Classes” 

GUID – “Global Unique ID” 

IDM – “Information Delivery Manuals” 

MPS – “Model Progression Specification”, (Modellutviklingsspesifikasjon) 

IFD – “International Framework for Dictionaries”  
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2) 5D-MODELLER 

2.1) 3D 

Den mest opplagte måten å betrakte en BIM på er i de tre romlige dimensjonene. Store framskritt innen 

datagrafikk de siste tiårene har gjort visualisering av store, kompliserte konstruksjoner vanlig. Ved hjelp av CAD 

(fra det engelske begrepet “Computer Aided Design”) kan man lage detaljerte og nøyaktige arbeidstegninger 

ved et par tastetrykk og like enkelt redigere dem. Men egenskapene til en BIM kontra en tegning strekker seg 

forbi disse opplagte fordelene. Der en tegning bare er en samling streker organisert på en slik måte at det 

samlede visuelle inntrykket er en bygning, har en BIM informasjon om hver enkelt del av bygningen, det være 

seg vegger dører, vinduer etc. Det betyr at om man for eksempel vil gjøre en dør litt høyere, må man i en 

tegning tegne døren på nytt. I en BIM vil man ta for seg den aktuelle døren og oppgi en ny høyde. Døren vil bli 

endret til den ønskede størrelsen og andre bygningsdeler, for eksempel dørkarmen, vil endres for å samsvare 

med døren.  

Man sier at en BIM består av objekter, og døren beskrevet ovenfor er et slikt objekt. Objektene kan tilegnes 

egenskaper og kan skreddersys modellen de er en del av. Egenskapene til objektene strekker seg ut over de 

som beskriver geometrien, de kan også være materialegenskaper og andre egenskaper relevante for modellen. 

For eksempel vil et vindu ha geometriske egenskaper som høyde, bredde og tykkelse, og kan i tillegg ha en U-

verdi (varmegjennomgangskoeffisient) og en pris.  

Objektene som omtales i forbindelse med BIM må ikke sammenlignes med objekter i dataverden ellers, 

eksempelvis objektorientert programmering. I tillegg til egenskaper har disse objektene en oppførsel, definert 

ved et sett metoder. Dette kan ikke tilegnes i det åpne BIM-formatet IFC og heller ikke hos programspesifikke 

BIM-formater er metoder og oppførsel noe som er vektlagt. 

Et av de første bruksområdene for BIM var kollisjonstesting. Når flere fagområder jobber sammen om en 

modell, vil man fra tid til annen kunne ende opp med planer der for eksempel en ventilasjonssjakt passerer på 

samme sted som et bærende element. Tradisjonelt har man brukt gjennomsiktig papir og lagt de forskjellige 

2D-plantegningene oppå hverandre for å avdekke slike kollisjoner. BIM-programvare som Solibri og Tekla kjører 

kollisjonstesting i 3D og finner automatisk problemområder som trenger avklaring.  Muligheten for å vurdere 

om noe er byggbart på et tidlig tidspunkt er således en verdifull anvendelse av en BIM. 

2.2) 4D 

Den fjerde dimensjonen man kan knytte til en BIM er tid. Små filmsnutter som viser byggeprosessen, fra 

grunnarbeid til ferdigstillelse, kan være en effektiv måte å vise kunden arbeidet som har blitt lagt ned i 

planleggingen. Men en slik effekt er bare et biprodukt av hva man kan få ut av en tidsavhengig modell. 4D-

modellering gir også planleggere mulighet for en tettere oppfølging av det som skjer på byggeplassen, såkalt 

produksjonskontroll. Man kan klassifisere arbeidsaktivitetene for byggeprosessen og bestemme rekkefølge og 

forhold mellom disse. De kan så knyttes til steder i bygget gjennom modellens 3D-geometri. En variant av slik 

produksjonskontroll er stedsbasert styring, utdypet i kapittel 2.  

Selv om den fjerde dimensjonen er tid, er grunnlaget for en 4D-modell er de fysiske mengdene som skal inn i 

byggeprosjektet. Dette kan for eksempel være antall meter med bjelker, kvadratmeter med vegger eller 

kubikkmeter med betong. Det eneste kravet til en mengde er at den må være kvantifiserbar ved en størrelse og 

en enhet. Ved å bruke mengdene til geometrien som allerede er definert i 3D er det mulig å anslå hvor lang tid 

hver av aktivitetene vil ta og med dette sette opp en framdriftsplan. På denne måten henter man informasjon 

fra modellen og får den ut på byggeplassen. Informasjon fra byggeplassen kan mates inn i modellen igjen 
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gjennom oppfølging av fremdrift, og slik har man til enhver tid oversikt over hva som faktisk skjer hvor til 

hvilken tid.  

En viktig forutsetning for en 4D-modell er at aktivitetene er knyttet til mengdene, og at mengdene er knyttet til 

geometrien. Om dette ikke er tilfelle har man en 3D-modell med en tilhørende framdriftsplan, der endringer i 

den ene ikke har noen innvirkning på den andre. 

VICO Software bruker følgende fire momenter til å oppsummere hva som kreves for å bruke 4D-BIM (1): 

 Mengder gruppert etter sted 

 Flytlinje-teori (nærmere forklart i kapittel 3) 

 Produksjonskontroll på byggeplassen 

 Kommunikasjon 

2.3) 5D 

Den femte “dimensjonen” er kostnader knyttet til prosjektet. Implementering av kostnadsanalyse krever bare 

at materialkostnader er knyttet til objektene og at arbeidskostnader er knyttet til aktivitetene. Dersom dette er 

på plass er 5D-BIM et effektivt verktøy for kommunikasjon mellom byggherre og entreprenør. Det er også 

særdeles nyttig for en entreprenør under forberedelse av et anbud, å ha en modell som returnerer et 

prisoverslag på direkten. 

Som oppsummering kan man se på 4D som tid- og 5D som kostnadsanalyse. Enkle “likninger” kan settes opp 

for disse prinsippene (2): 

Mengde / Produksjonsrate + Sted = Framdriftsplan 

Mengde x Kostnad/Enhet = Totalkostnad   

Entreprenører kan legge en margin til kostnaden for å komme opp med et prisoverslag under anbudsprosess. 

 

2.4) TRIMMET BYGGING 

Noen av de fremste motivasjonsfaktorene for å ta i bruk 4D- og 5D-modeller er å redusere ressurssløsing 

gjennom å minimere ineffektiv arbeidstid. Et uttrykk for prosjektstyring med dette som mål er trimmet bygging 

(Engelsk: lean construction). Trimmet bygging er en variant av trimmet produksjon, som igjen hovedsakelig er 

arvet fra det berømte Toyota Production System (TPS) (3).  

Historien forteller at Toyotas grunnleggere så opp til Henry Fords samlebåndsproduksjon. Ford hadde på tidlig 

1900-tall revolusjonert bilindustrien med sine metoder for automatisering og effektivisering av produksjon, 

men da en japansk delegasjon på 50-tallet dro til USA for å studere dette i praksis var de lite imponerte. 

Snarere var de overrasket over hvor lite prosessene hadde forandret seg siden mellomkrigstiden, og at 

prinsippene fra Fords bøker om arbeidsflyt og nøyaktig planlegging ikke ble praktisert. Store mengder 

halvferdige deler ble flyttet på kryss og tvers i de enorme produksjonslokalene der de ble liggende og vente på 

neste steg i produksjonsprosessen. Regnskapsmetodene belønnet undersjefer som hadde den høyeste 

produktiviteten, hvilket forårsaket stor overproduksjon. Tanken om at man burde automatisere alt for å 

erstatte menneskelig arbeidskraft så lenge det kunne forsvares kostnadsmessig, dominerte (4). 

Toyota hadde ikke et marked som forsvarte de samme produksjonsmengdene som Ford, og skjønte at om de 

skulle overleve som bilprodusent måtte de tilpasse produksjonsmetodene sine til det japanske markedet. Japan 
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hadde nettopp kommet ut av 2. verdenskrig som tapende part, og store deler av industrien og økonomien var 

bokstavelig talt lagt i grus. Toyota trengte en måte å tilby kort leveringstid på uten å bygge opp en enorm 

lagerbeholdning, slik som amerikanerne gjorde. Det var liten margin for sløsing; de hadde sparsomt med kapital 

og små arealer til produksjon og lager, og de kunne ikke produsere store mengder av bare en bilmodell. Men 

de var fast bestemt på at de kunne bruke Fords opprinnelige idé om kontinuerlig materialflyt, til å lage et 

fleksibelt system som var i stand til å endre seg i henhold til kundekrav og samtidig være driftseffektivt. 

På USA-besøket lot den japanske delegasjonen seg inspirere av amerikanske supermarkeder. I butikkene med 

god drift ble de enkelte varene erstattet etter hvert som hyllene begynte å tømmes for denne varen. Det vil si, 

påfyll ble utløst av forbruk. Anvendt på et fabrikkgulv vil det si at Steg 1 i en prosess ikke bør produsere flere 

deler før den påfølgende prosessen (Steg 2) har brukt opp sin opprinnelige forsyning av deler fra Steg 1. I TPS 

blir det sendt et signal til Steg 1 om behov for flere deler når Steg 2 bare har en kritisk mengde igjen. 

Toyota-teamet utviklet TPS under navnet “Just In Time Production” mellom 1948 og 1975. Hovedmålet var hele 

tiden å minimere sløsing, blant annet ved at ethvert ledd i produksjonskjeden kommuniserte behovene sine til 

det foregående ledd.  

Sløsing, eller waste på engelsk, er et ganske vidt begrep. Taiichi Ohno, som regnes som opphavsmannen til TPS 

og var ansvarlig for implementeringen, definerte 7 typer årsaker til sløsing (5). 

1) Defekter i produserte varer 
2) Overproduksjon av varer det ikke er behov for  
3) Lagerbeholdning av varer som avventer videre bearbeiding eller forbruk  
4) Unødvendig bearbeiding 
5) Unødvendig flytting av mennesker;  
6) Unødvendig flytting av varer 
7) Venting for ansatte på at maskiner skal fullføre arbeid eller på at en tidligere aktivitet i 

produksjonskjeden skal fullføres  

Selv om andre japanske produsenter sakte begynte å implementere utvannede versjoner av Toyotas metoder, 

tok det flere tiår før verden virkelig fikk øynene opp for systemet. De første til å ta i bruk uttrykket “Lean 

Production” var forfatterne Womack og Jones. Sammen med Daniel Roos ga de i 1991 ut boken “The Machine 

That Changed the World”. Boken var et resultat av en fem millioner dollars satsning fra Auto Industry Program 

ved MIT. (4) 

Navnet “lean”, eller trimmet på norsk, kommer av at hovedfokus er på å kutte vekk alt i prosessen som ikke er 

verdiøkende. Dette vil typisk være ting som samsvarer med de 7 kildene til sløsing nevnt over. For å definere 

hva som menes med verdi tar man utgangspunkt i hva det er kunden vil ha fra prosessen. Dette er interne 

kunder (for eksempel det neste steget i produksjonsprosessen), og de eksterne kundene som skal overta det 

ferdige produktet. Før Toyotas metoder var det meste av fokuset på den materielle verdiøkningen av 

produktet, og få tenkte over å analysere tiden som gikk med i prosessen rundt en såkalt verdiøkende 

komponent. Som et eksempel kan man tenke seg noe så enkelt som et steg i en produksjonsprosess der man 

skal bolte to metalldeler sammen. Satt på spissen er all tid som går med til annet enn den faktiske handlingen 

der man skrur inn boltene mellom de to delene, tid som er bortkastet. Selvfølgelig vil noen såkalte ikke-

verdiøkende prosesser være nødvendige, men ved ikke å la noen detalj være for liten kan man legge til rette 

for at alle arbeiderne arbeider effektivt en så stor del av tiden som mulig (4).     

Lean-tankegang er ideelt for en produksjonsprosess samlet under samme tak, med høy forutsigbarhet rundt 

tid- og ressursbruk for forskjellige oppgaver. Her vil det også være lav terskel for kommunikasjon mellom de 

forskjellige stegene i produksjonsprosessen. Dette vil ikke alltid være tilfellet i et byggeprosjekt med flere 

underentreprenører, og der disse forholder seg til en ekstern prosjektledelse de ikke har noe langsiktig forhold 

til. Det er likevel muligheter for å bruke de samme prinsippene på en byggeplass, men det krever at man bruker 
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riktig analogi mellom en produksjonsprosess og en byggeprosess. I en produksjonsprosess beveger produktet 

seg mellom stasjonære arbeidsposter. I en byggeprosess er det arbeiderne som beveger seg mellom 

stasjonære “produkter” for å fullføre arbeid. I begge tilfellene gjelder det å begrense ventende arbeid, og 

dermed begrense tilstopping som følge av sprengt kapasitet (6). 

2.5) PUSH OG PULL 

Uttrykkene “Push” og “Pull” er sentrale i trimmet bygging. Et pull-system kan ses i sammenheng med 

supermarkedet nevnt i forrige delkapittel, der forbruk/behov utløser påfyll/produksjon. Intuitivt nok har 

dermed et push-system en produksjon som er uavhengig av det kortsiktige forbruket eller behovet. Push-

systemer er ideelle i produksjon av standardprodukter med tilnærmet konstant etterspørsel. Kort sagt kan pull-

systemer defineres ved at det tar hensyn til nåværende status i produksjonssystemet når det tillater mer arbeid 

inn i systemet. Push-systemer bruker ekstern informasjon, som produksjonsplaner, til å sette i gang arbeid (6).     

Et typisk eksempel på et pull-system er en a la carte-restaurant, hvor maten må lages på kort bestilling og 

gjerne etter gjestens ønsker.  Her er vil det være ønskelig å ha så lite mat som mulig ventende mellom de 

forskjellige stegene av tilberedningen, og det er lite rom for å produsere store mengder av samme produkt i 

samme omgang. Mengdene kan ikke planlegges i detalj fra dag til dag, ettersom ingen dager vil ha den samme 

etterspørselen etter de samme rettene. Dermed vil en stiv produksjonsplan nærmest utelukkende føre til over- 

eller underproduksjon, hvilket resulterer i sløsing eller tapte inntekter.  

I et byggeprosjekt vil pull si at man setter i gang arbeid der man vet det vil kunne foregå uhindret. Om 

arbeidskraft og ressurser står inaktive på arbeidsplassen, enten på grunn av kollisjoner med andre oppgaver 

eller fordi forutsetninger for arbeid ikke er til stede, er dette en form før sløsing. Når man sier at et behov bør 

utløse produksjon, tenker man i et byggeprosjekt i første omgang på behovene til de påfølgende oppgavene, i 

andre omgang på den planlagte datoen for fullføring (7). For eksempel kan man ikke sette inn gipsplater og 

lukke en vegg før alt det elektriske er montert. I en ideell prosess ser man derfor at en arbeidsoppgave 

begynner først når alt nødvendig forberedende arbeid er unnagjort. Man legger oppgavene i en slik rekkefølge 

at en oppgave starter når dennes behov er tilfredsstilt, og videre vil utførelsen av denne være en del av 

behovene hos de påfølgende oppgavene. Det er derfor mer enn et behov i direkte forstand som utløser 

arbeidet – dette vil i og for seg alltid være tilstede på et byggeprosjekt, det er snarere en tilretteleggelse for 

effektivt arbeid.  

Forskjeller mellom push og pull på et prosjekt gjør seg gjeldende ved hvordan man utøver prosjektstyring. 

Planlegging er prosessen der man etablerer mål og ønsket rekkefølge på aktiviteter, men prosjektstyring skal få 

begivenhetene til å skje i henhold til planen. For å vite når det bør tas grep i forhold til den opprinnelige planen 

kreves en kontrollprosedyre. Prosjektkontroll er altså det som skal utløse replanlegging når den opprinnelige 

planen er ugjennomførbar eller ugunstig (7).  

Ordet kontroll nedstammer fra regnskapsføring og det franske ordet “contreroller”, som betyr å ha en “rull” 

med kontoer. Følgelig er essensen i prosjektkontroll å ha oppsyn med faktiske målverdier (Engelsk: “metrics”) 

sammenlignet med målsetninger (7). Om man utfører push- eller pull-styring avgjøres av hvordan og ved 

hvilket tidspunkt man håndterer avvik.       

Byggeprosjekter har tradisjonelt vært preget av push-styring. Arbeidslag mobiliseres i henhold til opprinnelig 

plan uten å vurdere tilstanden i systemet. Produksjonsproblemer blir ikke diskutert i åpenhet, og 

produksjonsmøter dreier seg mer om framdrift til dags dato enn forebygging av fremtidige problemer. Dermed 

blir det gjort grep først etter at problemer har oppstått (8).  

Det er flere grunner til at det er slik, men de fleste kan spores tilbake til hvordan man definerer, måler og 

kontrollerer framdrift. Kunnskap rundt prosjektstyring synes å bygge på en bred enighet om at hovedoppgaven 
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til et prosjektstyringssystem er “å gi nødvendig informasjon til prosjektteamet til å identifisere og rette på 

problemområder og i siste instans holde kostnader og framdriftsplaner under kontroll” (7). Med andre ord 

søker man etter å oppdage negative endringer fra målene man har satt, slik at man kan ta korrigerende grep. I 

trimmet metodikk og pull-systemer er formålet med prosjektstyring å få hendelser til å forløpe i samsvar med 

planen og oppdage potensielle overskridelser før de får videre konsekvenser.  

I kontrollprosedyren er det viktig å skille mellom produktivitet og produksjon. Produktivitet er viktig når man 

vurderer bruk av ressurser (timeverk, materiell, utstyr). Periodiske prognoser for ressursbehov kan genereres 

basert på prosjektets nåværende status. Produktivitet bestemmes av hvor mange arbeidstimer det kreves for å 

utføre en aktivitet (7).  

Produksjon er sentralt i tidsplanlegging, hvor man i første omgang planlegger hva som skal gjøres og i hvilken 

rekkefølge. Deretter planlegges varigheter og tidspunkter. Produksjon bestemmes av hvor stor del av den 

forutbestemte arbeidsmengden som er gjennomført (7). Timeverk brukt på en oppgave er timeverk “tjent” for 

prosjektet, og et prosjekt har budsjettert med et endelig antall timeverk. Kontroll består av å overvåke 

framdriften til oppgavene opp mot planen og lage prognoser for når man kan forvente at oppgavene er utført. 

Ser man nærmere på definisjonene av produksjon og produktivitet ser man at det er mulig å ha høyere 

produktivitet enn hva det er budsjettert med, men likevel ligge bak skjema for produksjon. Som et eksempel 

kan man tenke seg at en bedrift skal legge 100 m
2
 betongdekke, og at produktiviteten skal tilsvare 10 timeverk 

per 10 m
2
. Når oppdraget egentlig skulle være ferdig har de bare lagt 90 m

2
, men bare 80 timeverk er brukt til å 

legge betongdekket. I dette tilfellet er produktiviteten god, men produksjonen dårlig.  

Med en ren regnskapsmodell for tid og ressurser kan en prosjektleder få inntrykk av at et prosjekt er i rute så 

lenge tilstrekkelige arbeidstimer tjenes hver uke og produktiviteten er god. Derfor er det også viktig å styre at 

arbeidet som utføres er det riktige arbeidet til riktig tid. Utføres arbeid som ikke samsvarer med den optimale 

rekkefølgen på oppgaver, kan dette få følger senere.  

Pull-metodikk forutsetter at man ikke bare har en opprinnelig plan, men også en plan for hva som bør gjøres 

for å minimere og håndtere avvik. I neste kapittel beskrives forskjellige systemer for prosjektplanlegging og 

prosjektstyring, hvor det utdypes hvordan pull-metodikk krever en viss fleksibilitet i rutinene. 

Som en avrunding av kapitlet kan det være verdt å poengtere hvordan visse deler av hverdagen har dreid i 

retning av pull-basert tankegang de siste årene, spesielt med tanke på kommunikasjon og 

informasjonsutveksling. For bare et par tiår siden kom nyheter til faste klokkeslett og alle som så og hørte 

sendingene fikk akkurat den samme informasjonen, gjennom de samme kanalene. Gjennom world wide web 

og digitale tv-mottakere kan man nå få akkurat den informasjonen man er ute etter når det er behov for den. 

Sløyfing av mellomledd i kommunikasjonsprosesser og lavere terskel for “spontane” gjøremål har uten tvil 

forandret samfunnet, og det skulle bare mangle at noe av dette kunne overføres til en byggeplass. 
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3) SYSTEMER FOR PROSJEKTSTYRING 

3.1) CRITICAL PATH METHOD 

Kritisk-linje-metoden (Engelsk: “Critical Path Method” (CPM)) er en type nettverksalgoritme for planlegging av 

aktiviteter. Metoden ble utviklet av selskapene DuPont og Remington Rand sent på 1950-tallet, og har siden 

fått utstrakt bruk i bygge- og prosessindustrien (9). CPM går ut på å samle milepæler i et nettverk forbundet av 

oppgaver nødvendige for å nå disse milepælene. Slik kartlegges hvilke oppgaver som er avhengige av hverandre 

og man kan navigere i prosessen fra begynnelse til slutt via oppgaver og milepæler. Den linjen gjennom 

nettverket av avhengige oppgaver som tar lengst tid kalles kritisk linje. Metoden er illustrert ved Figur 1:  

 

Figur 1: Nettverksskjema for en prosess med fem milepæler(1-5) og to kritiske linjer(BC & ADF) (9) 

Figur 1 viser en nettverksrepresentasjon av et prosjekt med fem milepæler og seks oppgaver. 

Sekvensavhengigheter mellom oppgavene framgår av figuren, for eksempel kan ikke oppgave C påbegynnes før 

oppgave B er gjennomført. Veien fra 1 til 5 via B og C tar til sammen 7 måneder. Det gjør også veien gjennom A, 

D og F, mens A og E tar bare 5 måneder. BC og ADF er derfor kritiske linjer, mens AE har en såkalt flyt-tid på 2 

måneder. Dette er tid som ikke er kritisk for sluttdatoen til prosjektet som helhet. Linjer som ikke er kritiske har 

derfor en form for buffer.   

Fordelen med CPM er den enkle grafiske representasjonen av logikken mellom oppgavene.  

Nettverksrepresentasjonen gjør det også lett å lage passende algoritmer for datamaskiner.  

3.2) LAST PLANNER SYSTEM 

Last Planner System (LPS) er en planleggingsmetode med sterke bånd til trimmet bygging, utviklet spesielt for å 

legge til rette for pull-styring i byggeprosjekter. Systemet har vært under utvikling siden 1992, med det 

opprinnelige mål å forbedre produktivitet. Senere skiftet fokus over til å få en mer pålitelig arbeidsflyt, et skifte 

hovedsakelig forårsaket av utviklernes økende bevissthet rundt revolusjonen TPS hadde stått for i 

bilproduksjon (7). Hovedpersonene i utviklingen av LPS er Greg Ballard og Greg Howell, grunnleggere og 

formenn i Lean Construction Institute (10). Ettersom det er vanskelig å komme opp med et godt norsk uttrykk, 

og fordi navnet Last Planner System er et registrert varemerke, vil det engelske navnet Last Planner System 

eller forkortelsen LPS bli brukt i denne rapporten.  
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En viktig målverdi i LPS for vurdering av framdriften i et byggeprosjekt er Prosent av Plan Utført (PPU). PPU kan 

sjekkes i forhold til ukentlige planer, og er et mål for påliteligheten av arbeidsutførelsen. Tallverdien fås ved å 

dele antall gjennomførte planlagte aktiviteter på det totale antall aktiviteter i planen. Verdier av PPU i 

byggeprosjekter i tiden rundt stiftelsen av Lean Construction Institute i 1997 lå mellom 35 % og 65 % (7).  

Siden PPU bare er et mål for en plans pålitelighet, ikke produksjon eller produktivitet, betyr ikke nødvendigvis 

en PPU under 100 % at ting aldri blir ferdig. PPU er bare prosentandelen av arbeidet i en ukentlig 

produksjonsplan en vilkårlig uke som faktisk ble utført i henhold til planen. Det bør også nevnes at PPU vil gi en 

dårlig beskrivelse om det er store forskjeller i tid og omfang blant aktivitetene, ettersom utregningen av PPU 

bare tar hensyn til antall aktiviteter. Vekttall for grad av fullførelse og størrelse på aktiviteter bør derfor 

inkluderes. 

Ikke overraskende fant man at en økning i prosentandelen av gjennomførte arbeidsoppgaver i henhold til 

planen, medførte en økning også i produktiviteten. Man fant også ut at ett arbeidslags PPU hadde betydning 

for produksjonen og produktiviteten til arbeidslagene som kom etter (7).  

Metodikken i LPS baserer seg på et hierarki av målene og planene i prosjektet. Man starter høyt i 

organisasjonen med globale mål og rammer, som er utgangspunktet for mer detaljerte planleggingsprosesser 

nedover i strukturen. Etter hvert kommen man til et punkt i strukturen der noen bestemmer hvilket spesifikt, 

fysisk arbeid som skal gjennomføres i nærmeste framtid. Disse planene er produksjonsplaner, og skiller seg ut 

ved at de dikterer konkret arbeid framfor produksjon av andre planer. Produksjonsplaner vil typisk være 

ukentlige arbeidsplaner. Den som lager disse kalles den siste planleggeren (Engelsk: “Last Planner”) (7). 

Hovedmotivasjonen for et planleggingssystem som LPS er at en for stor del av håndverkeres tid på 

byggeplassen brukes til å finne ut hva som skal gjøres. Om et planleggingssystem ikke er i stand til å gi gode 

konkrete arbeidsinstrukser spiller det ingen rolle hvor god planleggingen lenger oppe i systemet er (11). 

Selv om den siste planleggeren er den som gir endelige instrukser for gjennomførelse av arbeid, krever 

produksjonsplaner forpliktelser fra resten av organisasjonen. Det må tas utgangspunkt i hva som “bør” og 

“kan” gjøres, og deretter bestemmes hva som “skal” gjøres. En viktig del av prosjektkontrollen her er å vurdere 

muligheten for forskjeller mellom det som bør gjøres og det som kan gjøres (7). Man fokuserer på at arbeid skal 

foregå mest mulig uten hindringer. 

 

Figur 2: Planlegging av gjennomførelse av arbeid i Last Planner System (7) 
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Prosedyren i LPS har to komponenter; styring av produksjonsenheter og styring av arbeidsflyt. 

Produksjonsenheter kan for eksempel være designgrupper eller arbeidslag på en byggeplass. Der styring av 

produksjonsenheter omhandler produksjonen innad i arbeidslagene handler arbeidsflytstyring om produksjon 

på tvers av arbeidslagene (7). Følgelig skjer planleggingen for de to på forskjellige nivåer i hierarkiet. Planer for 

produksjonsenheter skjer gjennom de konkrete produksjonsplanene, mens arbeidsflyt planlegges ut fra den 

overordnede planen, via prosesser som kalles utkikk og faseplanlegging (12). 

Utkikksprosessen er interessant fordi det er her pull-metodikken foregår i praksis, gjennom at arbeid “dras” fra 

den overordnede planen og ned på en konkret tidsplan avhengig av hvor gjennomførbart det er. Prosessen 

overskuer en fast periode framover i tid, typisk mellom 3 og 12 uker avhengig av prosjekttype og leveringstid 

på materiell og ressurser (13).  

Før arbeid fra overordnet plan kan tas inn i utkikksprosessen brytes det ned til aktiviteter på et detaljnivå 

tilsvarende produksjonsplaner. Deretter gjøres en analyse av betingende faktorer for å beslutte hvilke 

forutsetninger som eksisterer før man kan igangsette arbeid. Bare arbeid planleggeren er tilstrekkelig sikker på 

at vil kunne startes og ferdigstilles i henhold til forutsigbare tidsrammer slippes inn i utkikksprosessen. Kan 

planleggeren ikke gå god for at betingelsene kan fjernes i tide utsettes arbeidet (7).  

Aktiviteter som man regner som gjennomførbare innsettes i utkikksplanens siste uke, og flyttes en uke fram 

hver uke (planen spenner alltid over en fast periode framover fra dagens dato). Et par uker før oppsatt 

arbeidsstart flyttes aktiviteten inn i en to-ukers aktivitetsliste (Engelsk: “Workable Backlog”). Aktiviteter som 

ikke har noen betingelser eller hindringer knyttet til gjennomførelsen kalles sunne aktiviteter (12), og alle 

aktivitetene i aktivitetslisten må være sunne og i riktig rekkefølge (7).  

Utkikksprosessen er noe komplisert, og krever særskilte planleggere til å holde oppsyn med utvikling og status. 

På samme tid er den bare en prosedyre på linje med andre innarbeidede rutiner i næringslivet, og en viss 

automatisering vil kunne skje i lengden. 
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Figur 3: Utkikksprosessen i Last Planner System. Aktiviteter flyttes fra høyre mot venstre etter hvert som datoen for 

arbeidspåbegynnelse nærmer seg (7) 

Over utkikksprosessen, øverst i planleggingshierarkiet, avklares avhengigheter og varigheter for aktivitetene, og 

tidsrammer settes. En faseplan (12) (også kalt prosessplan (13)) over alt som skal gjøres settes opp i plenum 

med involverte underentreprenører tilstede, og mange karakteriserer derfor LPS som et sosialt 

planleggingsverktøy. En slik sosial modell er et nøkkelmoment ved å få til en pull-organisering av arbeidet, og 

forsikre at involverte parter er “på samme side” mentalt. Man har en veggdekkende faseplan med en 

horisontal tidslinje delt inn i uker, og fagene listet vertikalt. Aktiviteters navn og varighet føres opp av 

fagrepresentantene på post-it lapper som klistres på planen med en farge for hvert fag (12). Et viktig poeng 

med en slik sosial prosess er å skape forpliktelse mellom partene (13). Åpenheten i prosessen gjør også at noen 

spørsmål eller misforståelser som kunne blitt betente problemer ved en senere anledning ikke får anledning til 

å oppstå. Prosessen gir heller ikke rom for å “skjule” noe for andre involverte.  
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Figur 4: Oversikt over Last Planner System (7) 

Figur 4 viser (noe komplisert) LPS i sin helhet, hvor planleggingshierarkiet markeres vertikalt, fra hovedplan 

øverst (faseplan) til utkikksprosess, videre til ukentlige produksjonsplaner. Det tas utgangspunkt i kundens 

behov i form av det ferdige produktet som skal leveres, og dette faktoriseres nedover til man har planlagt de 

riktige konkrete produksjonsaktivitetene til riktig tid.  

I praksis kreves det en del grunnleggende endringer av organisasjonsstrukturer og prosedyrer for å ta i bruk 

LPS. Dagens byggeindustri har tatt etter masseproduksjon i form av omfattende oppdeling av kompetanse. 

Trenden har vært å tilsette spesialister til hver arbeidstype, og prøve å koordinere aktivitetene med flere nivåer 

av tilsyn. Å samle spesialkompetanse i færre ansvarsområder og eliminere vertikale nivåer i ledelsesstrukturen 

vil være en stor fordel for å implementere LPS (11).  

3.3) LOCATION BASED MANAGEMENT SYSTEM 

Stedsbasert Planlegging tar utgangspunkt i å optimalisere arbeidsutførelse på de geografiske stedene på 

byggeplassen for å sikre en mest mulig forutsigbar produksjon. Arbeidsflyten er hovedmomentet i denne typen 

planlegging, med dette menes det at arbeid skal kunne pågå med færrest mulig forsinkelser og hindringer når 

det er kommet i gang. Dette oppnås ved å begrense antall arbeidere på forskjellige steder (soner) på 

byggeplassen for å hindre trengsel, samt sørge for at alle forutsetninger for arbeid er til stede når arbeidere 

kommer til et nytt sted.  

Alle planleggingssystemer har et fokus på aktiviteter, og stedsbasert planlegging er intet unntak. Det som skiller 

stedsbasert planlegging fra andre systemer er det parallelle fokuset på stedene aktivitetene skal gjennomføres. 

Dette medfører at man i tillegg til en konvensjonell arbeidsinndelingsstruktur også får en 

stedsinndelingsstruktur. Denne er en hierarkisk inndeling for eksempel på formen  

Bygg->Etasje->Sone  

Det er hensiktsmessig å lage stedsinndelingsstruktur slik at kun én aktivitet kan utføres samtidig i samme sone. 

Man bør også plassere sonene i en slik rekkefølge at arbeidslagene kan gå fra en sone til den neste uten store 

hindringer eller behov for å rigge utstyr opp og ned. Man bør også ta hensyn til aspekter som hvor man har 
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midlertidig lagringsplass for utstyr. Optimal stedsinndelingsstruktur kan også være forskjellig for de forskjellige 

fagfeltene. Grunnarbeider og bærekonstruksjoner har ofte andre byggemønstre knyttet til seg enn tekniske fag. 

I et aktivitetsbasert planleggingsverktøy som for eksempel et gantt-diagram planlegger man i en dimensjon, 

langs tidslinjen. I stedsbasert planlegging legger man til en ny dimensjon med stedene fra 

stedsinndelingsstrukturen. Den grafiske representasjonen av dette kalles Line of Balance (LoB), eller flytlinjer. 

Man ser stedene på den vertikale aksen og tiden på den horisontale aksen. 

 

Figur 5: Grafisk representasjon av Stedsbasert Planlegging 

Den grafiske representasjonen av stedsbasert planlegging får fram mye nyttig informasjon på en oversiktlig 

måte. Ettersom den ene aksen viser tid og den andre viser soner, vil stigningstallet på de fargede linjene vise 

hvor hurtig arbeidsteamene jobber seg gjennom sonene.  Områder der linjer krysser betyr kollisjon mellom 

arbeidslag, og åpne områder viser mangel på aktivitet. Man legger stor vekt på arbeidsflyt, det vil si at 

arbeidslagene skal kunne arbeide seg uhindret gjennom alle sonene når de først er i gang med arbeidet. Dette 

gir mindre start og stopp, og mer effektivt (verdiøkende) arbeid per tidsenhet. Utvidede CPM-algoritmer brukes 

for å prioritere at arbeid skal få foregå uten avbrudd (14). 

Stedsbasert ledelse består ikke bare av planlegging, men også styring av prosjektet. Ved å lage prognoser for 

produksjonen kan man forutse flaskehalser og forsinkelser og gjøre endringer før de rekker å oppstå. Flytlinje-

representasjonen gjør det enkelt å tegne prognosene inn i samme vindu som de opprinnelige planene, og 

derfor lettere å sammenligne konsekvensene av eventuelle endringer. Prognosene tar hensyn til hvordan 

produktiviteten har vært til dags dato og anslår hvordan den vil bli i nærmeste framtid. Dette er nyttig for å 

avdekke mulighet for kollisjoner mellom aktiviteter selv om disse er unngått i den opprinnelige planen. 

Denne måten å planlegge byggeprosjekter på er ikke noe nytt, og det var en flytlinje-plan som gjorde det mulig 

å bygge Empire State Buildings 102 etasjer på under 14 måneder i 1932 (15).  Prosjektet var en 

foregangsmodell i logistikk og effektivitet, med opptil 3500 arbeidere på byggeplassen samtidig (16). 
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En slik plan kan lages for et hvilket som helst byggeprosjekt for å gjøre det enklere å håndtere 

prosjektlogistikken. Fordelen med stedsbasert prosjektstyring i BIM-sammenheng er at stedene i planen kan 

knyttes til geometrien og mengdene i en BIM, og på denne måten kan bygge framdriftsplanen inn i modellen. 

Dette er en viktig del av 4D-BIM. 

3.4) PLANLEGGINGSSYSTEMER I TRIMMET BYGGING  

Med utgangspunkt i å anvende metodikk fra trimmet bygging i kombinasjon med BIM-teknologi til planlegging 

og kontroll har de tre planleggingssystemene i dette kapitlet både fordeler og ulemper.  

Tabell 1: Sammenligning av prosjektstyringssystemer (8) 

Metode Fordeler Ulemper 

Aktivitetsbasert  
(CPM) 

 Mye brukt 

 Krever at ledelsen tenker 
gjennom resten av 
prosjektet fra måned til 
måned 

 Grad av “kritiskhet” og 
flyt er enkle mål for 
prioritering 

 Misbruk av logikk er 
vanlig 

 Push-kontroll metodikk 

 Tar ikke i betraktning 
forutsetninger og 
forpliktelser for 
produksjon 

 Kritisk linje skifter fra 
oppdatering til 
oppdatering 

 Prosjektkontroll, ikke 
produksjonskontroll 

 

Last Planner  Enkelt å forstå 

 Fremmer kontinuerlig 
forbedring 

 Bevist effektivitet fra 
forskning 

 Proaktiv kontroll 

 Eksplisitte forpliktelser og 
forutsetninger for 
produksjon 

 Pull-kontroll metodologi 

 Ingen eksplisitt 
betraktning av arbeidsflyt 

 Krever ikke en bestemt 
rekkefølge mellom steder 

 Ingen verktøy for å 
tilpasse arbeidskapasitet 
til arbeidsmengde 

 Bare de enkle delene 
(Ukentlig planlegging, 
PPU) blir implementert 
når forskere ikke er til 
stede 

Stedsbasert  
 

 Produksjon, arbeidsflyt og 
arbeidskapasitet er 
eksplisitt tatt i 
betraktning 

 Umiddelbart utslag av 
avvik 

 Bevist effektivitet fra 
forskning 

 Oppgaveplanlegging 
innebærer kontroll av 
forutsetninger og proaktiv 
planlegging 

 Push-kontroll metodikk 

 Bare de enkle delene 
(planlegging, 
kontrolldiagrammer) blir 
implementert når 
forskere ikke er til stede 

 Lite brukt utenfor Finland  
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Selv om Last Planner System er et sosialt system og stedsbasert styring i hovedsak er tekniske systemer, har de 

begge det samme målet; å redusere sløsing, øke produktivitet og redusere variabilitet (14).  Forskning har også 

vist at stedsbasert styring uten tilstrekkelige sosiale prosesser gir dårlige resultater selv når nødvendig 

informasjon er tilgjengelig for beslutningstakerne. Ettersom stedsbasert styring og LPS har egenskaper som 

utfyller hverandre har det blitt gjort forskning på forsøk på å kombinere de to.   

I et forskningsprogram rundt oppføring av en 21 etasjes boligblokk klarte Skanska Finland å redusere byggetid 

per etasje med 20 % ved kombinasjon av LPS og stedsbasert styring. PPU økte fra 64 % til 78 %. Selv om dette 

lover godt er må det data fra mange flere prosjekter til før man kan trekke noen konklusjoner (14).  

Prosessen som ble brukt i forsøket var å definere en stedsoppdelingsstruktur da man lagde den overordnede 

planen, og så bruke tilgjengelig informasjon om produktivitet for å vurdere nødvendige produksjonsrater. Slik 

fikk man de viktigste milepælene og merket seg elementene med lengst ledetid. Den overordnede planen ble 

så gradvis byttet ut med faseplaner. Faseplanene er planene som settes opp i plenum med post-it-lapper, der 

man starter i en milepæl (som er flyttet ned fra den overordnede planen) og jobber baklengs slik at hver 

oppgave overgir arbeid til den neste. Veggen fikk en vertikal inndeling etter steder og horisontal etter tid (14). 

I faseplanleggingen ble det avholdt to møter. Det ble først avholdt et møte for å kartlegge oppgaver og logikk 

mellom dem. Når så oppgaver og steder var kjent, hadde underentreprenørene i hjemmelekse å komme opp 

med mengden arbeid og arbeidsforbruk(timeverk/enhet) for hver oppgave på hvert sted. Med denne 

informasjonen kunne det andre møtet brukes til å lage en optimalisert, stedsbasert faseplan (14). 

 

Figur 6: Prosess for faseplanlegging med kombinasjon av LPS og LBMS (14) 

 For utkikksprosessen ble det brukt prognoser fra stedsbasert styring for å avgjøre om planene kunne bli klare 

for iverksetting i tide. Et møte med den aktuelle underentreprenøren ble avholdt to uker før arbeidet startet 

for å diskutere arbeidsinstruksene i detalj. For arbeid som ikke var stedsavhengig og derfor ikke kunne 

illustreres i flytlinje-diagrammene ble det brukt CPM-logikk til å håndtere startdatoer og avhengigheter (14). 
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Som nevnt er det egentlig lite i disse prosjektstyringssystemene som er banebrytende, men likevel har bedrifter 

problemer med å innarbeide prosesser som utnytter fordelene. Ved bruk av LPS er det ofte et problem at det 

tas snarveier eller slurves blant prosjektteam når det ikke er forskere til stede som overvåker 

planleggingsprosessen. Dette kan tyde på at bransjen bør bli flinkere til å gi slipp på gamle rutiner og være åpne 

for nye arbeidsmetoder, men det kan også bety at de nye metodene er i overkant kompliserte.  

Det som kan være en nøkkel for å gjøre bruk av LPS og stedsbasert styring mer tilgjengelig, og som i større grad 

faktisk vil være noe nytt, er å bruke bygningsmodeller som utgangspunkt for data brukt i planleggingen. 

Spesielt stedsbasert styring krever store mengder eksplisitt data for å ha noe for seg, og uten gode digitale 

verktøy for registrering og organisering av dette blir det fort svært uoversiktlig. En annen grunn til at 

stedsbasert styring kan feile er dårlig lagring og gjenbruk av data. En BIM med et planleggingssystem bygget 

rundt seg er et egnet sted til å lagre slik informasjon. 

Det faktum at stedsbasert styring og LPS har så mange ulike faktorer, er også noe som bør utnyttes i større 

grad. Stedsbasert styring er basert på en strukturert og stiv planleggingsprosess, som trenger det sosiale 

elementet fra LPS for videreføring og drøfting av informasjon. LPS på sin side har mangel på eksplisitte 

historiske produksjonsdata som grunnlag for sin planlegging, og er mer basert på lovnader og gjensidig tillit 

mellom partene. Dette kan føre til dårligere produktivitet enn hva som er mulig å oppnå dersom en oppgave 

blir gitt mer tid til å fullføres enn den faktisk trenger. Parkinsons lov sier noe humoristisk at arbeid utvider seg 

til å fylle tiden som er tilgjengelig for dets fullførelse (17). Ved å samle informasjonen som utveksles i LPS og 

anvende de kalkulerende egenskapene i stedsbasert styring for å få en mer strømlinjeformet plan kan dette 

forhindres. 

Den sterkeste siden ved stedsbasert styring, og som skiller det fra en vanlig framdriftsplan, er muligheten for å 

regne ut prognoser for produksjonen basert på faktiske produksjonsdata. På denne måten er det mulig å 

vurdere risiko for forsinkelser før de måtte oppstå, og avdekke geografiske steder som er potensielle 

flaskehalser. I LPS brukes daglige forpliktelser og lovnader fra de ansvarlige som det viktigste virkemiddelet til å 

forhindre forsinkelser som følge av uregelmessig produktivitet. Dette gjør det definitivt lettere å fordele skyld 

dersom forsinkelser skulle oppstå, men mer underbyggede prognoser og ikke minst større fokus på de 

geografiske problemområdene vil gjøre LPS mer effektivt i praktisk bruk. 

 

  



17 
 

4) VICO SOFTWARE 

For å vurdere praktisk bruk av 5D-modellering er programpakken til VICO Software studert i denne rapporten. 

Undersøkelser i byggebransjen gjort rundt tiden da VICO kom på markedet beskriver flere ulemper ved 

tradisjonell prosjektplanlegging (18). Manuell input må gjentas ved ulike stadier og det er vanskelig å tilpasse 

planleggingen til en dynamisk designprosess, hvor det spesielt i tidligfase kan skje endringer som får store 

konsekvenser for planleggingen. 4D-programvare lar brukeren navigere i modellen over tid, men dette 

forutsetter at man har en framdriftsplan allerede, og fokuserer dermed mer på visualisering av allerede ferdige 

framdriftsplaner. Det er liten støtte for å integrere 3D-modeller i prosessen når man starter planleggingen (18). 

Alle disse punktene har VICO grunnlag for å kunne gjøre noe med.   

VICO Software ble skilt ut fra Graphisoft i 2007 som et tiltak for å prioritere bruk av BIM i framdriftsplanlegging 

og kostnadsanalyse. Andre BIM-programmer som Revit og ArchiCAD brukes til å modellere en bygning, mens 

VICO med utgangspunkt i en BIM kan modellere hele byggeprosessen. Dette er spesielt nyttig for 

entreprenører, og de fleste av VICOs kunder i USA er innenfor denne gruppen. I Norge er bruk av virtuell 

byggeprosess foreløpig lite utbredt, men av nordiske selskaper som med hell har tatt i bruk VICO finner man 

blant annet Skanska, NCC, YIT og Peab i Finland (19) samt Peab i Sverige (20). Byggherrer har også nytte av å se 

tid- og kostnadsutvikling i prosjektene sine, og enten de selv er sentrale i planleggingen eller bare skal ta 

nøkkelbeslutninger på grunnlag av fremlagt informasjon har VICO nyttig funksjonalitet.  

4.1) VICO OFFICE 

Etter å ha startet med en serie enkeltstående applikasjoner - en for kostnadsanalyse, en for 3D-modellering, en 

for framdriftsplanlegging og så videre, har VICO nå samlet all funksjonalitet under ett grensesnitt kalt VICO 

Office. Office lar brukeren importere en 3D-modell fra CAD-Duct, SketchUp og AutoCAD 3D, i tillegg til filer i det 

åpne formatet IFC fra et hvilket som helst annet program. Programmer som Revit, ArchiCAD og Tekla har også 

tilleggsfunksjoner for å eksportere modeller til VICO. Med utgangspunkt i 3D-modellen oppretter VICO en 

database hvor alt av prosjektdata lagres. Deretter kan tilleggsinformasjon om BIM-elementene legges inn og 

knyttes til VICOs funksjoner for prosjektstyring. 

Ettersom så mange forskjellige funksjoner er samlet i ett og samme grensesnitt har VICO gruppert dem 

avhengig av hvilken planleggingsfase brukeren befinner seg i. Det finnes ett sett funksjoner for kollisjonstesting, 

ett for mengdekontroll og ett for framdriftsplanlegging og så videre. Disse settene er overlappende, ettersom 

noen funksjoner er nyttige for flere faser.  

4.2) MENGDEUTTAK 

VICO har egne algoritmer for å beregne mengder (Engelsk: “Takeoff Quantities”) i modellen. Det er for 

eksempel nødvendig å ta høyde for forskjell i areal hos innvendige og utvendige vegger, eller beregne korrekte 

overflatearealer der flere flater møtes. I manuell mengdekontroll sammenlignes bygningsbeskrivelsen med 

tegninger ved bruk av tusj og linjal. Mengdene i VICO beregnes idet modellen importeres og prosjektet 

genereres. Det lages en liste over alle mengdeelementene (Engelsk: Takeoff Items) i modellen med navnene 

som ble definert i modelleringsprogramvaren. VICO tilegner også elementene en elementtype som for 

eksempel vegg, trapp eller søyle, og denne vil være riktig om den som har modellert BIMen har vært 

konsekvent i modelleringsprogramvaren. Hvis ikke er det mulig å endre elementtype manuelt. I tillegg til navn 

og type kommer elementenes mengder inn i listen sammen med en enhet.  
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Det er helt avgjørende at elementene er tilegnet riktig elementtype for at mengdene skal kunne beregnes 

korrekt. Om for eksempel en betongvegg er definert som typen betongdekke, vil overflatearealet beregnes som 

den lille overflaten på toppen av veggen. Dette vil gi et håpløst resultat når det skal anslås hvor mye forskaling 

som trengs. Hver oppføring i listen har en rullegardin med alle mengdene til det tilhørende mengdeelementet. 

 

Figur 7: Mengdeuttak. Skjermbilde fra VICO Office. 

Figur 7 viser elementene “252 Gulv på grunn” merket i mengdeelementlisten med de tilhørende mengdene 

synlige. De korresponderende elementene er isolert, uthevet i gult og vist i 3D-vinduet. 

VICO lar brukeren se en liste over elementer og mengder i ett vindu og en 3D-visning av modellen i vinduet ved 

siden av. Velges et element i listen utheves det i 3D-visningen og omvendt. Man kan manuelt endre på, slette 

og legge til oppføringer i listen og forbinde elementer fra modellen med oppføringene. Det finnes også en 

funksjon for å tilbakestille manuelle endringer.  

Dersom BIMen er inndelt i flere soner, for eksempel for bruk av stedsbasert planlegging, blir også mengdene 

sortert etter denne inndelingen. Som nevnt i begynnelsen av teksten er mengder gruppert etter sted en viktig 

forutsetning for 4D-modeller. Mer om dette i delkapitlet om framdriftsstyring. 
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4.3) KOSTNADSSTYRING 

Kostnadsplanleggingsverktøyet i VICO fungerer på mange måter som et vanlig Excel-regneark, med det unntak 

at kostnadene knyttes direkte til mengdene i modellen. Dette gjøres gjennom en kobling mellom mengdene 

opprettet som i forrige avsnitt og et regneark med oppføringer for kostnadsposter. Koblingen skjer gjennom 

formler som forbinder modellmengdene med enhetskostnader.  

 

Figur 8: Sammenheng mellom mengder og kostnader i VICO Office (21) 

Hver kostnadspost skrives inn manuelt, og man velger hvilken mengde kostnadsposten skal være avhengig av 

fra mengdelisten som allerede er opprettet. Det er selvsagt mulig å koble flere mengder til en kostnadspost, for 

eksempel kan en kostnadspost for betong være avhengig av både gulv og grunnmur. Kostnadsposter kan også 

ha konstante verdier, og være uavhengige av modellen. Når man så har koblet en kostnadspost med en 

mengde og en enhet, kan man sette en enhetskostnad for å få en totalkostnad. I Figur 9 brukes nettovolumet 

av betongen som grunnlag for kostnadsberegningen av betong, og totalprisen vil være proporsjonal med 

nettovolumet.  

 

Figur 9: Kobling av kostnadspost til mengde i VICO. Skjermbilde fra VICO Office. 

Kostnadsberegning er en iterativ prosess som blir mer og mer eksakt etter hvert som prosjektet blir mer 

håndfast og modellen mer detaljert. Hver linjeoppføring i kostnadsplanen kan etter hvert spesifiseres 

ytterligere med sub-komponenter for å gi mer fleksibilitet. Når alle sub-komponentene er tilstrekkelig 

spesifisert til at de i sum kan beskrive foreldrekomponenten kan disse aktiveres. Foreldrekomponenten blir så 

en montasje, og sub-komponentene blir komponenter og det nye utgangspunktet for kostnadsberegningen. 
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VICO tar vare på kostnadsoverslaget til en komponent før den blir en montasje, slik at man i ettertid kan 

sammenligne kostnadsutviklingen etter hvert som informasjonen blir mer detaljert. Regnearket blir dermed 

tredimensjonalt, gjennom at det kan utvides eller innskrenkes for å gå opp og ned i detalj. 

I tillegg til materialer fra modellen kan kostnadsplanen også inneholde oppføringer for ressurser, som 

arbeidskraft og utstyr. På denne måten overvåkes kostnader for alt som foregår på byggeplassen, ikke bare 

materialkostnader. Også ressurskostnader kan gjøres avhengige av modellen, for eksempel kan det spesifiseres 

et visst antall timeverk til å binde en viss mengde armeringsstål. Dermed vil en endring i mengde armeringsstål 

oversettes direkte til behov for flere timeverk. Også her er det mulig å gjøre formlene mer spesifikke, eller 

gjøre oppføringene uavhengige av modellmengdene. For eksempel vil ikke en beslutning om å gjøre et 

betongdekke 50 % tykkere resultere i behov for 50 % flere timeverk. Derfor kan antall timeverk for 

betonghelling i stedet eksempelvis enten gjøres avhengig av kvadratmeter betongdekke framfor volum eller 

gjøres helt uavhengig av mengden betong. Ressursene fra kostnadsplanen er også viktige når det kommer til 

framdriftsstyring, omtalt i neste delkapittel.     

I tillegg til regnearket for kostnadsplanlegging har VICO en funksjon for å visualisere sammenligninger mellom 

kostnadsplaner og overholdelse av budsjettrammer. Ved å dele kostnadene opp hierarkisk vises hele prosjektet 

i en trestruktur, og man kan identifisere områder utsatte for budsjettoverskridelser ved hjelp av fargekoder. 

Det er ingen ny teknologi i denne funksjonen, men i jakten på bedre kommunikasjonsmetoder under 

byggeprosjekter kan den uten tvil være et nyttig verktøy.  

4.4) FRAMDRIFTSSTYRING 

VICOs tilnærming til prosjektstyring legger en klar vekt på geografisk inndeling av mengder, kostnader og 

arbeidsoppgaver. Siden VICO kan importere bygningsinformasjonsmodeller det mulig å dele opp geometrien 

direkte i VICO, og dermed få mengder gruppert etter steder kalkulert automatisk. Stedsoppdelingen gjør ingen 

endringer på BIM-filen eller selve modellen, men lagrer bare oppdelingen til bruk i VICO-prosjektet.  

 

Figur 10: Stedsoppdeling i VICO Office 
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Med verktøyet for stedsoppdeling bygget inn i samme grensesnitt som planleggingen er det mulig å holde 

stedsoppdelingen konsekvent med modellen uansett hvor mange ganger designet på bygningen endres. Siden 

en optimal stedsoppdelingsstruktur kan variere fra oppgave til oppgave er det mulig å lage flere oppdelinger 

for samme sted. 

 

Figur 11: Forskjellige stedsoppdelingsstrukturer for samme sted for forskjellige oppgaver (22) 

Framdriftsplanen man setter opp i VICO er dels stedsbasert, dels aktivitetsbasert. I stedsbasert planlegging 

brukes begrepet oppgave om for eksempel operasjonen flislegging fra start til slutt, mens aktivitet brukes om 

flislegging innenfor en sone, den minste stedsoppdelingen i strukturen. Oppgavene kan registreres direkte fra 

kostnadsplanleggeren, hvor man kan forbinde en oppgave med en eller flere kostnadsoppføringer. 

Kostnadsoppføringene inneholder mengder for materialer, ressurser og utstyr, og denne informasjonen kan 

brukes når man definerer oppgaver ved å bruke følgende likning: 

Komponentmengde x Arbeidsforbruk = Antall Timeverk (21) 

I denne likningen er arbeidsforbruk lik arbeidstimer som kreves for å fullføre en enhet av komponentmengden, 

for eksempel arbeidstimer krevd for flislegging av 1m
2
. Dette er inndata planleggeren må ha for hånden for å 

kunne bruke metoden, og kan enten finnes i standarder eller i interne databaser hos selskapet (8). Det enkleste 

er å inkludere ressurser som komponenter i kostnadsplanen, med komponentmengden timeverk. I så fall er 

antall timeverk allerede regnet ut i kostnadsplanen og man setter arbeidsforbruk lik 1,0. Komponenter som 

brukes i utregningen av arbeidstimer kalles oppgavedrivere (Engelsk: Task Drivers), og disse vil dermed 

vanligvis være ressurser. En oppgave kan dermed bestå av et knippe montasjer, hvor hver montasje har en 

oppgavedriver og noen materialkomponenter. Totalt antall timeverk for oppgaven fås ved å summere timeverk 

for alle montasjene og er definert ved likningen 

 ∑(Komponentmengde x Arbeidsforbruk) = Antall Timeverk (21) 
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Figur 12: Utregning av antall timeverk for en oppgave (21) 

Når alle oppgaver er definert kan de behandles videre i VICOs planleggingsverktøy. Dette er en separat 

applikasjon som startes fra VICO Office, men all data fra Office hentes automatisk. Det er her viktig å skille 

mellom antall timeverk forbundet med en oppgave og varigheten den vil få på byggeplassen. Varigheten 

beregnes først når oppgaven i planleggingsverktøyet tildeles et arbeidslag med en viss produktivitet. 

Antall timeverk / (Produktivitet x Antall Arbeidslag) = Varighet (21) 

I planleggingsverktøyet har man blant annet en nettverksvisualisering hvor man kan behandle CPM-logikk som 

avhengigheter og buffere mellom oppgavene. Man kan også se alle oppgavene i et gantt-diagram. Flest 

muligheter får man dog når man bruker flytlinje-diagrammet, med stedsoppdelingsstrukturen på den vertikale 

aksen og tiden på den horisontale aksen. Man har her muligheten til å legge inn en rekke buffere og 

avhengigheter som er avhengige av stedene, ikke bare aktivitetene i seg selv. For eksempel kan man legge inn 

en buffer på én sone mellom to aktiviteter. Man får dermed alle fordelene ved et vanlig aktivitetsbasert 

planleggingssystem, i tillegg til oversikten en stedsbasert visualisering gir. (De følgende figurene er fra et 

eksempelprosjekt tilsendt av VICO, og har ingenting å gjøre med case-studiet i kapittel 6) 
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Figur 13: CPM-, gantt- og stedsbasert visualisering av de samme oppgavene. Skjermbilder av eksempelprosjekt i VICO Schedule Planner. 
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Planleggingsverktøyet har også en funksjon for å registrere den faktiske framdriften på byggeplassen for å 

holde planen relevant. Dette gjøres gjennom et matrisesystem der man registrerer prosentvis fullførelse av en 

aktivitet i en sone. Verktøyet sjekker så om framdriften er foran, i henhold til eller etter planen og viser den 

faktiske framdriften i flytlinje-diagrammet.  

 

Figur 14: Registrering av faktisk framdrift. Skjermbilde fra eksempelprosjekt i VICO Schedule Planner. 

Rutene i Figur 14 er grønne om aktiviteten de representerer er utført i henhold til planen, gule om aktiviteten 

er påbegynt men ikke fullført, hvite om aktiviteten ikke er påbegynt og røde om aktiviteten er forsinket og ikke 

påbegynt. Basert på informasjonen fra byggeplassen som legges inn i matrisesystemet, kommer det også 

automatisk en prognose for hvordan framdriften vil være i perioden framover. Det er her stedsbasert 

prosjektstyring virkelig kommer til sin rett, ettersom prognosene avslører risiko for flaskehalser og 

kapasitetsproblemer visse tider og steder.  

 

Figur 15: Prognoser for framdrift i flytlinjediagram i VICO (8) 

Figur 15 viser hvordan VICO visualiserer prognosene for framdrift. De to heltrukne linjene i grønt og lilla viser to 

oppgaver og deres opprinnelig planlagte framdrift gjennom fire soner. Den vertikale røde prikkete linjen viser 

dagens dato. De prikkete linjene til høyre for dette er den faktiske framdriften registrert i matriseskjemaet, og 

basert på denne informasjonen kan VICO komme med prognoser i form av de stiplete linjene som starter til 

høyre for den røde linjen. Man ser at arbeid med oppgave 1 har gått langsommere enn opprinnelig planlagt, og 
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at dette flytter prognosen for fullførelse av denne en uke etter planen. Med utgangspunkt i prinsippet om at to 

arbeidslag ikke kan arbeide effektivt innenfor samme sone er det vel så viktig å merke seg at arbeidslag 2 vil 

ankomme sone 4 før arbeidslag 1 er ferdig her. VICO har derfor satt et rødt varselikon her. 

Prognosene gjør det mulig å gjøre grep før store forsinkelser oppstår. Når det oppstår flaskehalser i et 

byggeprosjekt risikerer man forsinkelser som forplanter seg videre i planen, og ofte kan det å presse på for å 

rekke frister gjøre vondt verre. Leier man for eksempel inn ekstra arbeidskraft på kort varsel som må jobbe i 

arbeidslag mye større enn hva som er optimalt, kan kostnadene per timeverk bli mye høyere enn om man 

tilpasset planen til forsinkelsen, for eksempel ved å utsette den påfølgende oppgaven noe.  

 Å være fleksibel i forhold til å kunne håndtere endringer i planen vil si å innarbeide en viss pull-metodikk i 

prosjektstyringen. På litt “oppblåst” “management-språk” handler det om å styre oppgavene proaktivt i stedet 

for reaktivt. Programvare alene kan ikke gjøre prosjektstyring mer pålitelig. Bruk av VICOs framdriftsplanlegger 

sammen med LPS sine rutiner for diskusjoner i plenum kan derfor vurderes.   

4.5) PROSESS 

Ser man på rekkefølgen av stegene i planleggingen ved bruk av VICO kan det påpekes at 5D kommer før 4D. 

Kostnadsplanleggeren bruker mengdene til å produsere flere iterasjoner av kostnadsoverslaget etter hvert som 

modellen blir mer detaljert. Linjeoppføringene i kostnadsplanen brukes til å generere oppgaver i 

framdriftsplanen, og oppgavenes varigheter beregnes ut fra mengder og tidligere produksjonsdata. Forskjellige 

stedsoppdelingsstrukturer kan defineres for å tilrettelegge for optimal arbeidsflyt for de forskjellige oppgavene. 

Oppgavene mates så inn i planleggingsverktøyet, hvor også kontroll av faktisk framdrift foregår. Til slutt kan det 

om ønskelig lages en 4D-presentasjon basert på data fra planleggingen som viser modellen som funksjon av tid. 

Slike visualiseringer er nyttige i dialog med kunder uten spesiell teknisk bakgrunn. Figur 16 under må likevel 

ikke tolkes dithen at det er en slik 4D-presentasjon som er målet med bruk av modellbasert planlegging, den 

indikerer bare rekkefølgen på stegene. Prosessen er også iterativ, og figuren viser bare den helhetlige 

sekvensen. 

 

Figur 16: Arbeidsprosess i VICO Office 

Som vist i Figur 16 vil de utregnede mengdene danne grunnlag for alt som gjøres videre med den importerte 

modellen i VICO Office. Dette er i tråd med andre prosesser for modellbasert planlegging. Punktet som skiller 

VICO fra andre løsninger er måten kostnadsanalysen kommer nesten som et biprodukt på veien mot 

framdriftsplanleggingen, hvor andre modellbaserte planleggingsmetoder har tid og kostnad regnet ut fra 

mengdene parallelt. I VICO er det derimot oppgavedriverne, som er komponenter i kostnadsplanen, som 

danner basis for oppgavene og senere framdriftsplanen. Det er likevel lite tenkelig at et prosjektteam skulle ha 

behov for modellbasert framdriftsplanlegging uten kostnadsplanlegging, så at disse stegene kommer i denne 

rekkefølgen bringer i og for seg ikke all verdens konsekvenser. 
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Figur 17: Alternativ prosess for kostnad- og framdriftsplanlegging. Basert på figur fra (18) 

Figur 17 viser en alternativ generisk prosess hvor mengdene brukes til å beregne tid og kostnader hver for seg. 

QTO står for “Quantity TakeOff”, altså mengdeuttak. Pilene mellom kostnad og framdrift indikerer at grove 

kostnadsbudsjetter kan supplere framdriftsplanlegging tidlig i prosjektet (stiplet pil), mens mer detaljerte 

framdriftsplaner basert på mer nøyaktige modellmengder kan supplere kostnadsestimatene senere i prosjektet 

(heltrukket pil).   

VICO håndterer mengdene ved å forene mengder for elementer av samme type. Dette gjør at VICO ikke 

håndterer GUIDer (Engelsk: “Global Unique Identifiers”), som er “merkelappen” til alle IFC-objekter. GUIDer blir 

av det internasjonale bransjesamarbeidet buildingSMART trukket fram som helt essensielt for effektiv 

informasjonsutveksling, men innenfor rammene til framdriftsplanlegging, når modellen allerede er modellert i 

3D, er de overflødige. Til kostnadsanalyse kunne man hatt en svært detaljert produktspesifikk modell, det vil si 

at hvert objekt er knyttet til et produkt fra en leverandør i den virkelige verden. Løsninger for dette ligger 

likevel et stykke fram i tid, og det må stilles spørsmål ved om dette i det hele tatt gjør planleggingen enklere.  
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5) PRODUKSJON AV NYTTIGE 5D-MODELLER 

Så langt har denne teksten dreid seg om hvordan man best mulig nyttiggjør informasjonen i en BIM. En 

forutsetning for effektiv bruk av informasjon er at informasjonen er matet inn i modellen på riktig måte. Det vil 

oftest være planleggere hos kunde og/eller entreprenør som benytter seg av modellen under bygging og drift, 

mens det er opp til et designteam av arkitekter og ingeniører å gjøre modelleringen. Derfor er det særdeles 

viktig at det på forhånd gjøres klart hva modellen skal brukes til, og at kommunikasjon mellom designteamet og 

planleggerne er god gjennom hele designprosessen.  

5.1) ADMINISTRATIVE PROSESSER 

En av de største utfordringene ved bygningsinformasjonsmodellering er å få til en fungerende 

informasjonsstrøm mellom de involverte partene. Modellering foregår isolert i de respektive fagene som for 

eksempel arkitektur, konstruksjon og tekniske fag, og sammenstilling av de fagspesifikke modellene kan by på 

problemer. Mye arbeid har således vært gjort for å innarbeide prosesser med åpne standarder, slik at ikke 

programvarekompatibilitet skal sette noen stopper informasjonsutveksling mellom partene. Videre finnes det 

forskjellige arbeidsprosesser som involverer periodiske kontroller av modellene for å kontrollere at ting 

samsvarer. Til dette kreves det en BIM-koordinator som har ansvar for å sammenstille modellene. 

I USA har AIA (American Institute of Architects) og AGC (Associated General Contractors) utarbeidet juridiske 

kontrakter for prosessene rundt modellering. For eksempel i tilfeller hvor en kollisjonskontroll avdekker en 

konflikt mellom to fag er det viktig å kunne slå fast hvem som må “vike” (23). Ved feil på bygg eller modell 

råder en slags “kardemomme-lov” om at hva den enkelte legger til en modell er den enkelte ansvarlig for. En 

BIM kan, men trenger ikke være et juridisk dokument (24).  

Utfordringene rundt koordinering av forskjellige aktører under prosjekteringsfasen kan minne en på uttrykket 

“dess flere kokker, desto mere søl”. Derfor kan prosesser hvor man porsjonerer ut bidrag fra de ulike partene 

vurderes. En løsning er å ha en modelleringsfase kun for arkitektur og konstruksjonsfag for så å la de tekniske 

fagene modellere sine installasjoner med basis i dette (25). Om det uansett er inngått en kontrakt som sier at 

ventilasjon må vike for bjelker i tilfelle kollisjon, kan konstruksjonen like godt modelleres til relativt høyt 

detaljnivå først uten hensyn til ventilasjon, og på denne måten nesten eliminere risikoen for kollisjon i det hele 

tatt.  
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Figur 18: Forslag til modelleringsprosess der tekniske fag starter modellering først når arkitekt og byggingeniør har utarbeidet en 

skallstruktur (25) 

Selv ved en modelleringsprosess som i Figur 18 vil det i mange tilfeller ikke være gunstig eller mulig å modellere 

konstruksjonsmodellen til høyeste detaljnivå før sammenstilling med andre fagmodeller. Det vil derfor være 

behov for konsolidering av modeller og kollisjonstesting i en iterativ prosess. Flere prosedyrer for 

informasjonsutveksling har vært lansert, og disse spenner fra løsninger hvor alle parter jobber mot en 

sentralisert, sammenstilt BIM til detaljerte kart over når og hvem informasjon skal utveksles mellom.  

Et konkret eksempel på det siste er buildingSMARTs rammeverk for informasjonsdeling, Information Delivery 

Manuals (IDM). BuildingSMART er pådriver for innføring av åpne standarder i byggebransjen og klare 

retningslinjer for informasjonsdeling. IDM spesifiserer hvem som trenger hvilken informasjon til enhver tid og 

består av et kart for informasjonsflyt, samt teknisk og ikke-teknisk dokumentasjon av informasjonen som 

utveksles. Dette hindrer at viktig informasjon blir utvekslet mer enn en gang, og på denne måten unngås 

dobbeltarbeid (26).  

Et alternativ til buildingSMARTs noe ensidige fokus på utveksling av filer er å ha en sentralisert BIM som 

involverte parter kan koble seg opp mot. Drar man paralleller til push- og pull-metodikk ser man at IDM bygger 

på en grunntanke om at informasjon aktivt sendes og mottas, mens det ideelle antakelig ville vært at den som 

har behov for informasjon selv henter det han trenger når han trenger det. Man kan da snakke ikke bare om en 

trimmet byggeprosess, men også en trimmet prosjekteringsprosess.  

5.2) TEKNOLOGISKE UTFORDRINGER 

En trimmet prosjekteringsprosess vil ideelt sett innebære én felles modell som alle fag jobber på fra starten av. 

Bare på denne måten kan man fullstendig unngå inkonsistent og redundant informasjon. En slik prosedyre er 

ikke utbredt i dagens bransje, men man har kommet til et punkt hvor man i hvert fall regelmessig i 

prosjekteringen setter sammen fagspesifikke modeller til en sammenstilt modell for å kontrollere at ting 

samsvarer.   
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Arbeidsmetodene i byggebransjen ble for alvor digitalisert på 80- og 90-tallet, da prisen på arbeidsstasjoner i 

form av frittstående datamaskiner (PCer) begynte å falle. Fordi dokumentasjonen i byggeprosjekter er svært 

omfattende og nettverksløsningene på denne tiden ikke var i stand til å transportere denne informasjonen 

effektivt, ble trenden blant programvareutviklerne å lage programvare som kunne brukes på enkeltstående 

maskiner. Andre teknologiske bransjer hadde allerede tatt i bruk server-basert infrastruktur før PC-

revolusjonen, med sentraliserte stormaskiner og minidatamaskiner som databehandlingsplattform. Denne 

forskjellige tilnærmingen ser man nå utslaget av, gjennom at CAD-programvare er optimalisert for å kjøre på 

enkeltstående maskiner med få eller ingen tilknytninger til eksterne digitale tjenester (27). 

Mens andre industrier i større grad har oppmuntret til sammenstilling av data ved hjelp av servere og nettverk, 

har byggenæringen prioritert kraftigere isolert maskinvare for å modellere stadig mer komplekse og detaljerte 

modeller. De siste årene har regnekraft og minne i datamaskiner begynt å overgå normal etterspørsel, og når 

man nå ønsker en større grad av samhandling mellom aktører i byggebransjen, er det mangel på 

interoperabilitet mellom de forskjellige programvarene som har blitt et hinder (27).  

En serverbasert løsning har flere fordeler, den mest vesentlige at alle applikasjoner leser og skriver til samme 

modell, i motsetning til en fil-basert BIM hvor brukere må forsikre seg om at de sitter med siste versjon av 

prosjektfilene. En annen fordel med en server-basert modell er at modellen vil være atskilt fra applikasjonene 

som kommuniserer med den. Dette gjør at man kan kjøre spørringer mot modellen ved hjelp av applikasjoner 

som bare brukes til å behandle deler av informasjonen, uten at hele modellen må genereres i minnet på 

datamaskinen. Slik trenger man ikke åpne hele modellen i en modelleringsprogramvare om man bare er ute 

etter antall dørlister i en etasje eller siste sett med arbeidstegninger til byggeplassen. 

 

Figur 19: Diagram over interaksjon med server-basert BIM (27) 
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Om all informasjonen i BIMen gjøres tilgjengelig for alle som har bruk for den til enhver tid, og endringer kan 

utføres i sanntid uten hensyn til filversjoner, kan det oppnås pull-metodikk også i prosjekteringen. I dette 

legges det at mindre tid brukes på ikke-verdiskapende arbeid, og man reduserer behovet for å bruke tid på å 

sende informasjon fram og tilbake ved å gjøre det mulig å hente informasjon etter behov.   

Den mest framtredende løsningen for server-basert BIM er et forskningsprosjekt mellom flere europeiske 

organisasjoner og universitetet i Eindhoven som lar brukeren kjøre spørringer mot, sammenflette, filtrere og 

generere IFC-data (28). Prosjektet kalles BIMserver, er gratis å prøve ut, og kildekoden i java er open-source. 

Dette kan være et sjakktrekk i forhold til å oppnå den oppslutningen som kreves for å bli en del av 

“mainstream-byggenæringen”, enten gjennom å få støtte fra de store programvareleverandørene, eller ved at 

nær sagt alle som vil kan skreddersy egne applikasjoner og web-løsninger til å kommunisere med serveren. 

For framdriftsplanlegging, som også er en svært samarbeidsavhengig prosess, har det også vært lansert forslag 

om bruk av server-baserte løsninger. Det er viktig for planleggere å holde følge med endringer i design for å 

kunne vurdere følgene dette får for tidsforbruk. En gruppe tyske forskere har utarbeidet en pilotutgave av et 

rammeverk med et sentralt delingspunkt som er eid av prosjektteamet eller byggherren. Igjen er det åpne 

filformatet IFC grunnlaget for informasjonsutvekslingen, og et sett java-klasser blir satt til å representere 

EXPRESS-skjemaet som IFC utgave 2X3 opprinnelig er definert ved. Dette er nødvendig ettersom EXPRESS er et 

modelleringsspråk, ikke et programmeringsspråk (29). Verktøy for å lese, bearbeide og skrive IFC-data ble 

utviklet basert på denne java-tilknytningen (18).  

 

Figur 20: Systemarkitektur for rammeverk for deling av IFC-data (18). 

Figur 20 viser til venstre hvordan forskjellige parter kobler seg opp mot en server enten direkte eller via et 

arbeidsområde internt hos interessentene eller selskapene. Interne arbeidsområder gjør at datastrukturer eller 

prosedyrer kan være de samme fra prosjekt til prosjekt innenfor selskapet og tilpasses foretrukket 

programvare. Systemarkitekturen her skiller seg fra BIMserver gjennom at data ikke bearbeides i sanntid på 

serveren, men lokalt hos interessentene. 

Til høyre i figuren vises en sammenligning mellom en konfigurasjon med behandling av IFC-data direkte i 

programvaren og en konfigurasjon med et arbeidsområde med konvertering og filtrering av data som er 

relevant for framdriftsplanlegging. Mye av motivet for et slikt arbeidsområde er å bedre samhandling innad i 

organisasjonen framfor på tvers av interessentene. Argumentasjonen for bruk av et arbeidsområde er også 

basert på en forutsetning om at det kreves flere programvarer for å utføre modellbasert framdriftsplanlegging, 

noe som for eksempel ikke er tilfelle med VICO. 
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Det foreslås også at versjonsbehandling kan gjøres på objektnivå innenfor arbeidsområdet slik at midlertidig 

informasjon kan lagres som backup internt uten at den nødvendigvis deles med andre interessenter. Det vil 

også være en historikkfunksjon i det sentrale delingspunktet for all opplastet informasjon for å gjøre det mulig 

å gjenfinne data (18). Dette er en smart funksjonalitet som synes å være fraværende i BIMservers løsning, men 

er mer nødvendig her ettersom informasjonsutvekslingen mellom arbeidsstasjonene og serveren er foreslått å 

være filbasert. 

5.3) TILRETTELEGGING FOR 5D 

Å bruke en BIM til 5D-planlegging krever at man har klart for seg hva hensikten med modellen skal være før 

modelleringen påbegynnes. Hensikten med modellen vil avgjøre hvilket detaljnivå man skal legge seg på og 

hvilke tidligere prosjekter man eventuelt kan bruke som referanser. For eksempel vil en BIM som skal brukes til 

visualisering og styrkeanalyse ha et lavt krav til detaljnivå, mens planlegging av framdrift, innkjøp og kostnader 

krever mye data. Det er også essensielt å planlegge i hvilken rekkefølge delene av modellen skal modelleres i.  

Til framdriftsplanlegging vil det være naturlig å lage et tidsoverslag basert på beskrivelse og personlige 

erfaringer før modellen tas i bruk. Senere, når modellen er grunnlaget for planleggingen blir planen mer og mer 

detaljert i takt med modellen.  

 

Figur 21: Grunnlag for framdriftsplanlegging av forskjellig nøyaktighetsgrad under designfase (18) 

VICO har foreslått en måte å kartlegge og planlegge modelleringsprosessen på. Ved å ta bruk pre-definerte 

detaljnivåer og så spesifisere krav til detaljnivå som kreves for de ulike fasene i prosjektet kan man sette opp en 

plan for modellens utvikling. VICO kaller denne planen modellutviklingsspesifikasjon (Engelsk: “Model 

Progression Specification” (MPS)). Som eksempel på detaljnivåer beskrives det steg fra nivå 100, som bare er 

form og konseptuelt design, opp til 400, som er en modell av byggverket slik det er bygget. I Norge vil det være 

et alternativ heller å bruke NS 3451 Bygningsdeltabellen, som har krav til beskrivelse av bygningsdeler ved ulike 

detaljnivåer. 

Metoden består av å dele modellen opp i såkalte designelementer. Som tidligere beskrevet er poenget å ha 

modellen som utgangspunkt for tid- og kostnadsanalyse, og hvert designelement skal kunne holde på data 

knyttet til dette.  
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Figur 22: Designelement (30) 

I tidlig designfase har man svært få designelementer, og som eksempel kan man se for seg grunnarbeider hvor 

man har bare ett designelement for all betong. Man kan beregne mengde i m
2
 eller m

3
 og gjøre et 

kostnadsoverslag ut fra dette. Senere kan man dele opp hele betongmengden i de faktiske elementene som 

skal brukes, og enda senere legge til informasjon om armering når styrkedimensjonering er gjort.  

 

Figur 23: Detaljnivåer for modell av grunnarbeider i forskjellige prosjekteringsfaser. SF = ”square feet” (kvadratfot) (30) 
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Modellutviklingsspesifikasjonen er en samling på matriseform av det behøvde detaljnivået for alle aspektene 

ved modellen til enhver tid. Det vil kreve omfattende møtevirksomhet mellom designere og 

planleggere/økonomiansvarlige for å ha ønsket informasjonsmengde i modellen til enhver tid, så en 

totalentreprise der alle disse er under samme tak er den mest naturlige settingen for en slik 

planleggingsmetode. Velger man en modelleringsplan som beskrevet i forrige avsnitt, hvor man modellerer 

store deler av konstruksjonen i høyt detaljnivå før de tekniske fagene, vil det svare til en 

modellutviklingsspesifikasjon ikke ulik den i Figur 24. Merk at her når grunnarbeider og kjellerkonstruksjon fullt 

detaljnivå (nivå 400) før tekniske fag spesifiseres utover laveste nivå (nivå 100). 

 

Figur 24: Eksempel på modellutviklingsspesifikasjon (30) 

 Spesifikasjonen krever at det blir flere designelementer i modellen, det vil si at eksisterende elementer deles 

opp i flere. Slik vil også mer informasjon puttes inn i modellen. En oversikt over hva som finnes i modellen ved 

et visst tidspunkt kalles innholdsplan. Innholdsplanen er et regneark hvor alle designelementene er listet opp 

med en kode og en beskrivelse, samt en oppskrift for hvordan det modelleres. Hver av kolonnene i 

modellutviklingsspesifikasjonen over representerer således en innholdsplan. 
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Figur 25: Økning i antall designelementer ved høyere detaljnivå (30) 

For koden til hvert designelement i innholdsplanen vil det i Norge igjen være mest naturlig å bruke 

Bygningsdeltabellen. Slik får man kategorisert og sortert elementene på en måte alle aktører kan relatere til, og 

det blir lettere å finne informasjonen man leter etter. Det kan også være lurt å putte inn et skjermbilde fra 

modelleringsverktøyet så man vet hvordan designelementet ser ut. I tillegg inkluderes en spesifikasjon av 

hvilket modelleringsverktøy som brukes til å modellere elementet. På denne måten forsikrer man at 

mengdeberegning skjer på ønsket måte, og man etterlater også en oppskrift på hvordan elementet ble laget 

om det skulle være behov for gjenbruk på et senere prosjekt. Figur 26 viser et utsnitt fra et eksempel på en 

innholdsplan. Til høyre i figuren er det et sett kolonner merket “Constructor Attributes”, ettersom modellen er 

modellert i modelleringsprogrammet VICO Constructor. I disse kolonnene står parametere som er brukt for å 

modellere elementene.  
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Figur 26: Utsnitt fra eksempel på innholdsplan. Fra VICO eksempelfil 

Med en modellutviklingsspesifikasjon spesifiserer man hvilken informasjon som skal være tilgjengelig i 

modellen til enhver tid, og med innholdsplanen har man en innholdsfortegnelse over modellen. Det er ikke 

meningen at innholdsplanen skal være et hovedverktøy for gjenbruk av data, til dette finnes det mer direkte 

metoder, men den kan være nyttig i den administrative delen av modelleringen, samt til rapportskriving. Siden 

VICO bruker en importert modell som er modellert i et annet program, er det er derfor viktig at modelleringen 

gjøres riktig her for å kunne utnytte VICOs funksjonalitet senere.  

Et problemområde ved praktisk bruk av en modellutviklingsspesifikasjon er knyttet til mulighetene for å øke 

detaljnivået i modellen underveis.  I dagens modelleringsprogramvare må et element modelleres på nytt om 

mer informasjon skal knyttes til det. I kommende år vil det muligens bli mulig å legge til ekstra informasjon 

automatisk på samme måte som i kunnskapsbasert modellering. Dette vil si at man for eksempel har en 

betongsøyle som i utgangspunktet bare er modellert som en høy, slank kloss, hvorpå programvare senere 

automatisk kan legge til armering i tråd med aktuelle standarder. 

Forskjellige prosesser for modellering kan også benyttes avhengig av motivet for modelleringen er. Er det en 

byggherre som står for modelleringen kan modellen gjerne modelleres til fullt detaljnivå med en gang. Er det 

derimot en totalentreprise som mottar tegninger fra arkitekt og vil bruke BIM til å vinne et anbud, vil det lønne 

seg å være i stand til å modellere bare de nødvendige komponentene for å komme opp med et fornuftig 

pristilbud, ettersom entreprenører må regne med å tape flere anbud enn de vinner. Om de så ender opp med å 

vinne anbudet, kan modellen gjøres mer detaljert.  
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6) BLANDINGSGASSBOD 

6.1) PROSJEKTET 

Forsvarsbyggs riving og nybygging av blandingsgassbod på Haakonsvern er brukt som et mini-casestudium i 

denne oppgaven. Blandingsgassboden er et teknisk tilbygg til den eksisterende dykker- og froskemannsskolen, 

og brukes til utstyrsoppbevaring, -vedlikehold og opplæring av marinens spesialdykkere. På tross av beskjeden 

størrelse (290m
2
)huser den flere til dels avanserte tekniske installasjoner, og dette gjør byggingen av boden 

godt egnet som et pilotprosjekt for implementering av digital prosjektering og byggeplassdrift. 

Der den gamle gassboden sto for seg selv på kaien på nordsiden av basen, skal den nye boden bygges sammen 

med dykker- og froskemannsskolen like ved. Et lite båtverksted (40m
2
)skal også bygges på kaien i nærheten. 

Riving av den gamle boden begynte like etter påske 2011 og hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i desember 

samme år. 

Gassbodens konstruksjon skal være robust, oppført i plasstøpt betong for vegger og dekke, og det stilles høye 

krav til luftutskiftning og inergen brannslokkingsanlegg. Følgende rom inngår i boden: Klargjøringsrom, 

kalkrom, pumperom, gasslager, gassfyllingsrom, vedlikeholdsrom, teknisk rom og diverse lager. Båtverkstedet 

blir en enkel murkonstruksjon inkludert sanitærfasiliteter (31).  

Like bortenfor tomten til blandingsgassboden ligger Sjef Kysteskadren (SJKE), et buildingSMART-prosjekt som 

Forsvarsbygg overleverte i 2010. Nytt for dette prosjektet var blant annet kollisjonstester og simuleringer for 

hvordan bygget ville fungere ved hjelp av tredimensjonale modeller. Ved ferdigstillelse ble det levert en modell 

av bygget som dokumentasjon, noe som gjør at modellen kan brukes som referanse ved behov for vedlikehold 

og utskiftning av inventar. Dette gjør papirbasert dokumentasjon overflødig (32).  

Etter økonomiske suksesser i sine pilotprosjekter på Haakonsvern har Forsvarsbygg valgt å satse tungt videre 

på implementering av buildingSMART, ved å ta med seg erfaringer fra tidligere pilotprosjekter og bygge på med 

implementering av nye elementer. Prioriteringer for fremtiden er BIM-objekter som handelsvare og løsninger 

for e-handel av byggevarer (33).   

Nytt for prosjektet med blandingsgassboden er fullstendig digitalt anbudsgrunnlag i form av 

bygningsinformasjonsmodeller fra alle fagdisipliner. Denne nye framgangsmåten førte til at det før fristen for å 

komme med tilbud ble arrangert to befaringer der kontraktørene fikk stille spørsmål og bli mer fortrolig med 

den anvendte teknologien. 

 

6.2) MODELLEN  

BIMen for blandingsgassboden er modellert separat i de forskjellige fagene med forskjellige programvarer. 

Arkitekt (ARK) har modellert geometrien i ArchiCAD mens rådgivende ingeniør bygg (RIB) har modellert 

konstruksjonselementene i Tekla. De tekniske fagene elektro og ventilasjon er modellert i MagiCAD, mens 

vann, avløp (VA) og sanitær er modellert i ArchiCAD. Alle de programspesifikke modellene er eksportert til IFC-

format for konsolidering til en sammenstilt modell i Solibri Model Checker. Etter dette kunne det også kjøres 

kollisjonstesting av hele sammensetningen i samme program. 
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Figur 27: Sammenstilt IFC-modell av blandingsgassboden. Skjermbilde fra Solibri Model Viewer 

Disse modellene var en del av det digitale anbudsgrunnlaget som de konkurrerende kontraktørene kunne laste 

ned fra en server hos Catenda. Bygg- og arkitektmodellen ble på forhånd importert til VICO for mengdeuttak, 

men grunnet misforståelser med arkitekt måtte store deler av arkitektmodellen modelleres på nytt for å 

tilrettelegge for korrekt mengdeutregning. Etter dette kunne det dog lages en prosjektbeskrivelse av gassboden 

i form av et regneark med basis i mengder fra VICO. Beskrivelsen er sortert etter NS 3451 Bygningsdeltabellen, 

og siden VICO har en funksjon for import av Excel-regneark kan beskrivelsen også overføres direkte til 

kostnadsplanen i VICO.  

Dessverre har VICO ingen funksjon for å eksportere kostnadsplanen til Excel-format. Dette kunne i dette 

tilfellet vært nyttig, ettersom man da kunne kjørt mengdeuttak i VICO, importert beskrivelse fra Excel til VICOs 

kostnadsplanlegger, ved hjelp av VICO inkludert mengder i beskrivelsen som i kapittel 4.3, og til slutt eksportert 

beskrivelse med mengder tilbake til Excel-format. Situasjonen her er dog litt bakvendt ettersom programvaren 

er utformet for at det er entreprenører som ved bruk av VICO skal komme opp med et pristilbud basert på en 

modell og en beskrivelse. I tilfellet med blandingsgassboden er det byggherren som bruker blant annet VICO til 

å lage en beskrivelse som entreprenørene (som ikke bruker VICO) skal komme med et pristilbud på. 

Ettersom prosjekt-PC-en hos Forsvarsbygg hadde versjon 2.0 av VICO Office installert, var det ikke mulig å 

importere modellene for de tekniske fagene og generere prosjektbeskrivelse for disse på samme måte som for 

bygg- og arkitektmodellene. Som følge av dette ble det laget et eget regneark med makroer som kunne knytte 

BIM-objektene til en NS 3459-fil. NS 3459 er standarden for definisjonen av filformat for elektronisk overføring 

av anbudsdata, og er mye brukt i tekniske fag. Med en anbudsbeskrivelse på NS 3459-form har alle 

kostnadsposter egne ID-er som følger med anbudet fra det blir opprettet til det kommer tilbake fra 

entreprenør med et pristilbud. På den måten kan byggherre sammenligne priser fra entreprenører opp mot 

den spesifikasjonen han selv produserte. Filene er laget for å utveksles mellom datasystemer som Cordel, G-

Prog og Fokus (34).  
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VICO versjon 3.0, som er brukt i forbindelse med denne oppgaven, har mulighet for å importere modeller for 

tekniske fag, og dermed inkludere elementer fra disse i VICOs kostnadsplan. Det er en fordel å ha hele 

modellen inkludert i samme kostnadsplan ved bruk av modellbasert kostnadsplanlegging, så dette er noe som 

bør benyttes i kommende prosjekter. Det er likevel ingenting i veien for å beholde ordningen med NS 3459 i 

anbudsprosessen dersom denne er innarbeidet og fungerer. 

Før byggestart skulle også VICO brukes i et møte mellom byggentreprenør og Forsvarsbygg for digital 

mengdekontroll. Møtet måtte imidlertid avlyses grunnet problemer med programvaren på Forsvarsbyggs 

prosjekt-PC og observasjoner til bruk i denne oppgaven uteble dermed. Erfaringer fra bruk av VICO på egen PC 

tilsier dog at digital mengdekontroll er fullt mulig å gjennomføre, og bør være vesentlig enklere, raskere og ikke 

minst mer nøyaktig enn en manuell mengdekontroll utført med tegninger og linjal.      

 6.3)BYGGEPROSESS 

Til framdriftsplanlegging tar blandingsgassbodprosjektet i bruk programmet VICO Control 2009, som er mer 

eller mindre den samme applikasjonen som starter opp når man velger framdriftsplanlegging i VICO Office 3.0. 

Selv om de tekniske fagene ikke er inkludert i kostnadsplanen, går det an manuelt å definere oppgaver for disse 

i VICOs oppgavebehandler eller rett i planleggingsgrensesnittet. Merk likevel at det da ikke er modellbasert 

framdriftsplanlegging en har med å gjøre, ettersom det ikke finnes noen digital forbindelse mellom data i 

modellen og data i framdriftsplanen. Manuell definisjon av oppgaver ble likevel benyttet for alle oppgavene i 

dette prosjektet.   

På det første møtet for framdriftsplanlegging, 14. april 2011, var prosjektleder fra Forsvarsbygg, samt 

entreprenører for bygg, elektro og ventilasjon til stede. Entreprenør for rør var fraværende fordi kontrakt ikke 

var tildelt på gitt tidspunkt. Forsvarsbygg hadde forberedt et utkast til framdriftsplan, og denne ble diskutert i 

plenum. Antatte avhengigheter mellom oppgavene var tatt hensyn til, men siden disse var basert på antakelser 

ble entreprenørene bedt om å gå gjennom disse hver for seg før neste møte. Siden bare én VICO-lisens var 

dedikert til prosjektet, oppstod det litt komplikasjoner rundt hvordan best mulig å la entreprenørene studere 

oppgavene og vurdere avhengigheter på egenhånd.   

VICO har serverløsninger for å la flere brukere få tilgang til prosjektdata fra ulike maskiner. Det finnes dog ingen 

mulighet for at flere kan redigere prosjektdata i sanntid, selv om dette er under utvikling. En ørliten skepsis 

rettes mot denne idéen, ettersom de ulike prosjektdataene i VICO er såpass avhengige av hverandre. For 

eksempel er oppgaver avhengige av kostnadsoppføringer, som igjen er avhengige av mengder. Dersom det 

gjøres arbeid på framdriftsplanen og en annen bruker i samme øyeblikk gjør endringer på kostnadsoppføringer 

som er oppgavedrivere i kostnadsplanen kan resultatet bli mer ekstraarbeid enn om endringene hadde blitt 

gjort en etter en. 

Grunnet prosjektets begrensede størrelse er stedsoppdelingsstrukturen satt til en sone for hele 

blandingsgassboden og en for båtverkstedet. Disse sonene er imidlertid store nok til at det er mulig for flere 

arbeidslag å arbeide i dem samtidig, så framdriftsplanen vil ikke følge prinsippene for stedsbasert styring til 

punkt og prikke. Den gir likevel et visst inntrykk av travle og risikoutsatte perioder.   

Slik ordningen er nå må prosjektleder alltid være tilstede under planlegging, ettersom programvaren for å 

redigere framdriftsplanen bare er tilgjengelig på prosjektlederens datamaskin. På grunn av dette holdes det 

hver 14. dag framdriftsmøter hvor alle involverte entreprenører deltar. Ved bruk av prosjektor kan alle komme 

med innspill til framdriftsplanen selv om det bare er prosjektleder som kan gjøre endringer. Faktisk framdrift 

registreres også ved hjelp av verktøyet beskrevet i kapittel 4.4. Framdrift registrert her er også grunnlag for 

fakturering fra entreprenørenes side. Åpenhet i denne prosessen gir færre muligheter for potensielle konflikter 

vedrørende betaling for utført arbeid. Noen uker inn i byggeperioden, like før innlevering av denne oppgaven, 

er tilbakemeldingene fra prosjektleder at denne ordningen fungerer utmerket. 
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I interesse av å finne nøkkelforskjeller mellom modellbaserte og manuelt definerte oppgaver gjenskapte 

forfatteren på egenhånd et knippe oppgaver fra den reelle framdriftsplanen ved hjelp av mengdene i modellen 

for blandingsgassboden. Totalt har prosjektet drøyt hundre oppgaver fordelt på gassboden og båtverkstedet, 

men i den hensikt å gjøre en poengtert og oversiktlig vurdering er fire oppgaver knyttet til oppføring av 

blandingsgassbodens råbygg blitt utvalgt. Informasjonen om oppgavene brukt i dette kapittelet er hentet fra en 

tilsendt framdriftsplan basert på framdriftsmøte 19. mai 2011. 

 

Figur 28: Reelle oppgaver for oppføring av råbygg, blandingsgassbod. Skjermbilder fra VICO Schedule Planner 

Figur 28 viser den reelle framdriftsplanen for prosjektet med en flytlinje- og nettverksrepresentasjon av 

oppgavene for søyler, bærende yttervegger, frittbærende dekker og bjelker. Avhengighetene er vist i 

nettverket, men ser i framdriftsplanen ut til å være manuelt overstyrt av noe. Den viste sekvensen, der dekker 

legges før bjelker, kan ikke være heldig. Avhengigheten mellom yttervegger og bjelker er av typen FF (“Finish-

Finish”), altså at bjelkene ikke kan ferdigstilles før ytterveggene er ferdige. De øvrige avhengighetene er av 

typen FS (“Finish-Start”), altså at en etterkommende oppgave ikke kan starte før en foregående er ferdig utført. 

Det skal nevnes at søylene og veggene også har avhengigheter knyttet til grunnarbeider, som ses bort fra her. 

De tre ukene markert i grått er fellesferie. 

Etter å ha studert de reelle oppgavene ble disse så forsøkt gjenskapt basert på mengder fra modellen. Det 

første som ble gjort var å definere dem i oppgavebehandleren i VICO Office. Når oppgavene var definert ved 

navn var det enkelt å trekke inn de korresponderende mengdene fra kostnadsplanleggeren. Før dette ble det 

for hver av oppgavene laget en ekstra oppføring for arbeidskraft i kostnadsplanleggeren, med enheten 

timeverk. For veggene ble for eksempel antall timeverk gjort avhengig av samme modellmengder som 

kostnadsposten for betong, noe som er litt søkt, ettersom en økning i betongvolum sjelden vil føre til noen 

vesentlig direkte økning i tiden det tar å støpe den. Armeringsmengden ville gitt et bedre bilde av tiden det tar 

å føre opp veggen, men denne finnes ikke i mengdeuttaket fra modellen av blandingsgassboden, ettersom 

armeringen ikke er modellert eksplisitt.  
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Figur 29: Generering av råbygg-oppgavene ved hjelp av kostnadsplan og modellmengder. Skjermbilde fra VICO Office 

Figur 29 viser hvordan oppgavene lages i VICOs oppgavebehandler ved at kostnadselementer dras fra 

kostnadsplanen(som beskrevet i kapittel 4.4) og hvordan oppgavene inneholder data knyttet til materialer og 

ressurser. De gule boksene helt til venstre indikerer hvilke komponenter som er oppgavedrivere. En liten 

ulempe med måten Forsvarsbygg har organisert sitt prosjekt på er at hele bygningsbeskrivelsen er inkludert i 

kostnadsplanen, hvilket fører til at flere oppføringer her ikke er konkrete kostnadselementer, men forklaringer 

og ekstra informasjon. Et alternativ til dette kan være å lage bygningsbeskrivelsen i form av en innholdsplan 

(beskrevet i kapittel 5.3), og la kostnadsplanen inneholde kun oppføringer for materialer og ressurser.  

Etter at oppgavene er generert her mates de automatisk inn i planleggingsapplikasjonen, hvor de kan gis 

avhengigheter og tildeles arbeidslag. Etter å ha spesifisert de samme produktivitetsdata og avhengigheter som 

de reelle oppgavene, ble framdriftsplanen seende ut som i Figur 30.  

 

Figur 30: Framdriftsplan for råbygg med oppgaver basert på modellmengder. Skjermbilde fra VICO Schedule Planner 
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På denne framdriftsplanen adlydes alle avhengigheter, noe som fører til en uke lenger byggetid. Den viktigste 

forskjellen er likevel at varighetene nå er avhengige av mengdene i modellen, noe som er en smule vanskelig å 

illustrere. Man kan likevel tenke seg en situasjon hvor det kommer inn en designendring som medfører at det 

kreves dobbelt så mange bjelker, hvilket automatisk ville oppdatert varigheten til bjelkeoppgaven. Dette er 

naturligvis mer nyttig for eksempel for en entreprenør som jobber med planlegging av et prosjekt hvor 

modellen er i stadig endring, enn det er for Forsvarsbygg som har en endelig modell som grunnlag for sine 

planleggingsdata.     

6.4) INNKJØPSPLANLEGGING 

Det kan være et problem å praktisere innkjøpsrutiner som samsvarer med prinsippene i trimmet produksjon, 

der behov skal utløse påfyll. Motivasjonen er også noe mindre for å bruke samme energi på tilgjengelighet av 

materialer som på tilgjengelighet av arbeid og ressurser. Dette kommer av at det ikke nødvendigvis tapes 

penger om materialer ligger på byggeplassen og venter på å bli brukt, men om det er innleide maskiner eller 

arbeidskraft som er inaktive tapes det penger med en gang. 

En viss planlegging av innkjøp er likevel nødvendig, ettersom det i de færreste tilfeller er mulighet for lagring av 

alle materialer på byggeplassen fra dag én av. Den enkleste framgangsmåten ut fra konteksten til denne 

oppgaven er å benytte VICOs muligheter for å kombinere innkjøpsinformasjon med framdriftsplanen. Oppgaver 

er allerede definert gjennom ressurskomponentene i kostnadsplanen, kalt oppgavedrivere, men også 

materialkomponenter fra kostnadsplanen knyttes til oppgavene.  

I planleggingsapplikasjonen kan man gå inn i mengdelisten for de aktuelle oppgavene og se både materialer og 

ressurser. Her kan en eller flere materialkomponenter velges og knyttes til innkjøpsoppgaver. Når 

innkjøpsoppgaven opprettes legges informasjon knyttet til mengder og avhengige byggeoppgaver automatisk 

inn, mens informasjon om administrative ting og oppfølging av innkjøpsprosessen kan plottes inn manuelt. 

Dette er viktig for at noen skal kunne holdes ansvarlig for eksempel om materialene ikke leveres i tide.  

 

Figur 31: Opprettelse av oppgave for innkjøp av bjelker. Skjermbilde fra VICO Schedule Planner 
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Som et eksempel har det blitt forsøkt laget en innkjøpsplan for søyler, bjelker, betong og armering nødvendig 

til de fire oppgavene i forrige delkapittel. Når oppgavene er opprettet vil de danne en innkjøpsplan i henhold til 

tidsrammene til de fire byggeoppgavene. 

 

Figur 32: Innkjøpsplan for oppgaver knyttet til råbygg av blandingsgassbod. Skjermbilde fra VICO Schedule Planner 

Forsvarsbygg er for tiden med på utvikling av et innkjøpssystem som skal dra fordel av den åpne 

buildingSMART-standarden IFD (Engelsk: International Framework for Dictionaries). IFD-Library er et bibliotek 

hvor generiske egenskaper hos bygningskomponenter er unikt identifisert og kan formidles utvetydig på tvers 

av landegrenser ved hjelp av semantikk framfor språk. Ved hjelp av systemet IFD SignOn skal det bli mulig å 

knytte objektene i en BIM til konkrete produkter i varedatabaser eid av byggevareleverandører. Dette skal skje 

gjennom at de reelle produktene “mappes” til egenskapene i IFD-Library, og kan knyttes direkte til et 

innkjøpssystem hos kunden for en mer smidig bestillingsprosess. Produktinformasjonen blir også lagret i 

modellen, hvilket kan være nyttig ved drift og vedlikehold av bygget (35).  

En løsning som IFD SignOn ligger et stykke inn i framtiden, og vil medføre store forandringer i hvordan 

prosjekter organiseres. Der det kan ses noen fordeler ved en slik overgang bør det også passes på at de nye 

systemene ikke blir så kompliserte at de motvirker sin hensikt. Det vil også kreve stor velvilje blant forskjellige 

aktører å gå over til åpne standarder, men i den sammenheng er det antakelig bedre at byggherrer tar initiativ 

enn at entreprenører gjør det, ettersom de store byggherrene har større evne til å gjøre vesentlige påvirkninger 

og “tvinge” gjennom tiltak som i lengden er for det bedre.      

Det bør nevnes at praksis i dag er at entreprenøren er den som står for innkjøpene til byggeprosjektet, og 

kostnader knyttet til innkjøp er tatt med i pristilbudet til anbudet. En stor fordel ved at entreprenør er ansvarlig 

for både innkjøp og bygging, er reduserte muligheter for konflikter rundt skylddeling ved feil på bygg. Om 

byggherre står for innkjøp kan det tenkes en situasjon der det oppstår konflikter rundt om det er byggherren 

som har kjøpt defekte materialer eller om det er entreprenøren som har ødelagt dem under bygging. Likevel 

kan byggherre dra fordeler av å bestemme leverandører og forhandle priser på egenhånd og være mer 

involvert i prosjektets utgifter. 
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7) KONKLUSJON 

Det er lett å si at BIM-konseptet huser mye interessant teknologi, men at mye fortsatt mangler for at 

anvendelse av BIM skal lønne seg. Dette er dog en litt passiv innstilling, og pilotprosjekter er noe av det som må 

til for å komme videre i å lære effektiv bruk av BIM. Programvare som VICO har allerede smarte metoder for å 

utnytte informasjonen som kan puttes inn i modellene, uten å avhenge for mye av en overgang til åpne 

standarder og store revolusjoner i arbeidsmetoder. Når det er sagt er det fortsatt en rekke utfordringer som 

gjenstår knyttet til å utnytte potensialet ved BIM, men VICO har gått løs på dem i en annen ende enn for 

eksempel buildingSMART.  Der buildningSMART synes mer opptatt av å putte så mye informasjon som mulig 

inn i modellene prøver VICO å finne måter å bruke informasjon som allerede er der. 

Siden arbeid i VICO foregår direkte i en database og dermed hindrer mulighet for angrefunksjoner og lettvint 

backup-lagring, kan det til tider være frustrerende. VICO ville vært tjent med å la brukeren i større grad arbeide 

i datamaskin-minnet, men utenom dette er funksjonene gode å bruke. Det er svært oversiktlig å ha en direkte 

forbindelse mellom geometri og planleggingsdata i samme program. Selv om stedsbasert planlegging ikke er 

noe nytt, kan modellbasering av planleggingsdata forbedre effekten og gjøre prosjektstyringen lettere å 

praktisere. En kombinasjon med det sosiale planleggingssystemet Last Planner System kan tilføre nødvendig 

forståelse mellom partene for å oppnå mer konkrete og gjennomførbare planer.   

Ofte er det hverken gunstig eller nødvendig å øke produktiviteten for å styre framdriften, det er nok å gjøre 

produksjonen mer pålitelig ved å gjøre produksjonsplanene mer konkrete. Det er essensielt å unngå 

forsinkelser som får følger for andre oppgaver, såkalte “smittende forsinkelser”. Stedsbasert planlegging er et 

godt verktøy til å avdekke risiko for disse. 

Til slutt er det også viktig å poengtere at 5D-BIM ikke vil være like nyttig for alle aktører i byggebransjen. 

Størsteparten av VICOs kundegruppe er entreprenører. Basert på erfaringer med programvaren i denne 

rapporten er inntrykket at 5D-BIM kan være svært nyttig for totalentreprenører, som vil dra fordel av å kunne 

overvåke endringer i tid- og kostnadsanslag forårsaket av endringer i design, for eksempel i anbudsperioden.  

Videre arbeid kan være å gjennomføre et prosjekt der mengdene i planleggingen er direkte knyttet til 

modellen, og forsøke å la modellen øke i detaljnivå. Det bør også forskes mer på bruk av Last Planner System i 

kombinasjon med modellbaserte styringssystemer for å gjøre trimmet bygging mer utbredt. For Forsvarsbygg 

kan det være interessant å produsere bygningsbeskrivelsen i form av en VICO innholdsplan, og la 

kostnadsplanen i VICO bestå av kun materialer og ressurser som kan brukes i definisjon av oppgaver. Det bør 

også prioriteres å ta i bruk VICO til å håndtere tekniske fag i tillegg til byggfag i framtidige prosjekter.  
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