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tet. Totalentrepriser er derfor et godt utgangspunkt for å ta i bruk ny teknologi og nye prosesser for en frem-
tidsrettet byggebransje. 

Bedre samhandling og mer åpenhet mellom de ulike fagfeltene, og det at de kommer sammen tidligere i 
prosessen, vil gi bedre bygg og færre feil. En av de største truslene er de enkeltes holdninger. Det viser seg 
at selv om det er stor enighet om åpenhet og samarbeid ved kontrahering, sliter mange med å følge opp i 
praksis. Det samme gjelder innvesteringer som først vil gi avkastning etter en tid. Dette er det ikke rom for i 
dagens økonomistyring, med krav om overskudd i hvert enkelt prosjekt. 

Mange årsverk går i dag bort på sending, mottak, strukturering og leting etter informasjon knyttet til bygg og 
prosjekt. Stadig flere og strengere krav fra byggherre og myndigheter, både miljø- og kvalitetsmessig vil føre 
til en enda større informasjonsmengde. BIM åpner i prinsippet for at all informasjon kan knyttes direkte opp 
mot enkeltobjekter i modellene, deler av eller hele modeller. Dette reduserer ikke informasjonsmengden, men 
man slipper mye sending, mottak og leting. Fullt utbytte får man imidlertid ikke før man også slipper å sende 
selve modellene til hverandre, og man slipper å spørre rundt etter siste versjon. Oppgaven tar derfor for seg 
ulike løsninger for BIM-severe som finnes på markedet, med vurdering av funksjonalitet og hvordan de ser ut 
til å/bør utvikle seg. 

Til slutt er det en vurdering av ulike strategier for deltakelse i programvareutvikling, hvor en aktiv rolle er helt 
klart å foretrekke. 
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Building Information Modeling (BIM) is commonly regarded as a universal solution. Yet the enthusiasts meet 
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cost and with minimal intervention to everyday business. 

The BIM focus has been on architects and consulting engineers. The contractors have been peripheral, and 
have neither taken initiative. BIM has started from one end, without a holistic approach. In a design and build 
project the contractor have the superior and coordinating responsibility throughout the project. Those projects 
are therefore a good basis for adopting new technologies and new ways of working for a future-oriented con-
struction industry. 
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provide higher quality and fewer errors. One of the biggest threats is everyone’s individual conduct. It turns 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er å ta i bruk nye prosedyrer og dataverktøy i en modernise-

ring av byggebransjen. Mange påpeker at BIM ikke er ferdig utviklet, og er derfor avventende. Det 

fokuseres på fordeler som ligger langt frem, og store omstruktureringer er det sjeldent tid for i en 

travel bransje. 

Totalentrepriser har en organisering som gjør dem relativt oversiktlige, med en og samme aktør som 

leder prosessen fra tidlig i prosjektet til overtakelse av bygget. Det meste bør derfor ligge til rette for 

å organisere byggevirksomheten på den mest hensiktsmessige måten, og da kan BIM bidra vesentlig 

til effektiv koordinering av aktiviteter på tvers av faglige og organisatoriske skillelinjer. 

Prosjektoppgaven min fra høsten 2010 (1) så også på bruk av BIM i totalentrepriser, men da med 

vekt på bruk av modellen til analyser i tidligfasen. Denne masteroppgaven er en form for fortsettelse 

av prosjektoppgaven, dog med et litt annet fokus. 

1.2 Problemstilling 

Kartlegge prosedyrene i dagens totalentrepriser og se hvor langt BIM-verktøy er tatt i bruk. Ved litte-

raturstudier, identifisere hvordan fremtidens BIM-hverdag vil se ut. Med utgangspunkt i disse to 

elementene, svare på følgende spørsmål:  

Hvilke tiltak kan iverksettes allerede i morgen som et skritt mot fremtidens totalentrepriser? 

1.3 Avgrensninger og forutsetninger 

BIM er et stort emne med mange muligheter og byggebransjen er en fragmentert bransje med 

mange aktører. For å søke en naturlig avgrensning er det valgt å se kun på totalentrepriser av oven-

nevnte grunner. Innenfor totalentreprisen er det i hovedsak fokusert på tidligfasen og prosjekterings-

fasen. For byggefasen er 5D-prosjektering og trimmet bygging to sentrale temaer. De er begge store 

og relativt ferske fagfelt som det skrives egne rapporter om. Oppfølging av BIM-en gjennom bygge-

fasen inkludert forberedelse for drift og vedlikehold er et uutforsket emne som NCC ønsker egen 

masteroppgave på. 

Der hvor flere fagfelt kommer inn i bildet er det fokusert på konstruksjonsdelen, altså RIB (Rådgiven-

de ingeniører, bygg). 

Det forutsettes at leser har kjennskap til bygningsinformasjonsmodellering (BIM), og er innforstått 

med at BIM ikke bare er en betegnelse på dataverktøy, men også omfavner prosessen de inngår i. 

1.4 Disposisjon 

Rapporten består av syv kapitler. Kapittel 1 er denne innledningen. Litt bakgrunnsteori følger i kapit-

tel 2. Totalentreprisen slik den er i dag er beskrevet i kapittel 3, hvor områder med forbedringspoten-

sialer er spesielt fremhevet. Forslag til forbedringer følger i kapittel 4, med kapittel 5 i bakhodet.  

Kapittel 5 tar for seg BIM-servere og potensialet som kan ligge i en BIM-serverløsning i fremtiden. 
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Avslutningsvis belyses ulike strategier for å bidra til utvikling av en god BIM-serverløsning i kapittel 6. 

Til slutt, i kapittel 7, konklusjon og forslag til videre arbeid og andre potensielle masteroppgaver. 
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2 Bakgrunn 

2.1 Entrepriseformer 

Byggebransjen er prosjektbasert. Hvert prosjekt kan deles opp i én eller flere entrepriser. Entre-

prise vil si et oppdrag eller en kontraktsform. De mest vanlige entrepriseformene er: 

Tabell 1: Kjennetegn ved ulike entrepriseformer. (2) (3) 

Entrepriseform Kjennetegn 

Delentreprise Prosjektet deles opp i mange entrepriser, gjerne etter fag, og prosjekte-

ring og bygging hver for seg. Byggherre kontraherer selv alle entreprisene, 

og har selv koordineringsansvaret. 

Hovedentreprise Prosjektering og bygging kontraheres av byggherre hver for seg. Meste-

parten av byggingen samles under én entreprise, mens byggherre kontra-

herer tekniske fag selv, og hver for seg. 

Generalentreprise Prosjektering og bygging kontraheres av byggherre hver for seg. Hele byg-

gingen samles under én entreprise 

Totalentreprise Hele prosjektet går under én entreprise, både prosjektering og bygging, 

og alle tekniske fag. 

2.1.1 Totalentreprise 

totalentreprise, en entrepriseform som særlig brukes i forbindelse med store boligprosjekter. I 

dette tilfelle gjennomfører byggherren bare et begrenset utrednings- og programmeringsarbeid, 

og anbudsinnbydelsen inneholder ingen detaljkrav. De entreprenørfirmaer som vil være med i 

konkurransen, må derfor hver for seg legge ned et betydelig prosjekteringsarbeid før de kan leve-

re sine anbud. (4) 

Ved totalentrepriser har entreprenøren ansvaret for både prosjektering og utførelse. Dette 

trenger ikke nødvendigvis å bety at entreprenøren utfører alt arbeidet selv. NCC kjøper inn pro-

sjekteringstjenester fra rådgivende ingeniører, arkitekter og tekniske fag, og bestiller underen-

treprenører og leverandører til deler av utførelsen. De skal koordinere arbeidet og holde over-

sikt over fremgangen. Innenfor rammen av totalentreprise er det også NCC som har ansvaret 

overfor byggherre for alt arbeidet, eget, så vel som innkjøpt. (2) 
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Figur 1: Totalentreprise - forholdet mellom aktørene (5) 

På Figur 1 sees byggeleder som en aktør uavhengig av totalentreprenøren. Byggelederens opp-

gave er å overvåke og kontrollere at byggeprosessen og dokumentasjonen går riktig for seg. Det 

er ikke uvanlig i bransjen at totalentreprenøren også innehar denne oppgaven. Byggherren får 

da kun én aktør å forholde seg til, men må også stole på at totalentreprenøren rapporterer riktig 

om sitt eget arbeid. (2) 

Ulempen med totalentrepriser er at dette kan gå ut over kvaliteten på sluttproduktet. Byggherre 

har liten kontroll på hvilke løsninger og leverandører som velges utover de krav som er tydelig-

gjort gjennom kontrakt og avtaler. De områder som ikke er godt nok spesifisert av byggherren, 

blant annet på grunn av manglende kunnskaper, kan entreprenøren være fristet til å velge bil-

ligst mulig løsning. Siden det i totalentrepriser avtales fastpris, er det entreprenøren selv som 

sitter igjen med gevinsten ved å velge billig. (2) 

2.2 BIM 

BIM står i denne sammenhengen for to ting: 

 Bygningsinformasjonsmodell, når det er snakk om modellen av et bygg. 

 Bygningsinformasjonsmodellering, når det er snakk om prosedyrene for å modellere opp 

denne modellen. Begrepet bygningsinformasjonsmodellering omhandler også de prose-

dyreendringene som må til for å få fullt utbytte av de mulighetene BIM-verktøy og tek-

nologi kan gi. 

Det forutsettes i denne rapporten at leser har kjennskap til BIM. Hvis ikke viser videoen (6) en 

enkel introduksjon til hvordan BIM brukes i dag. Ellers er (7) et greit sted å begynne.  

 

Byggherre 

Byggeleder Totalentreprenør 

Prosjekterende Underentreprenør 

Underentreprenør Leverandør 

Leverandør 
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Figur 2: NCCs logo (8) 

2.3 NCC 

2.3.1 NCC-konsernet 

NCC AB er et av Nordens ledende entreprenørselskaper, og har hovedkontor i Stockholm, Sveri-

ge. 13. april 2011 tok sivilingeniør Peter Wågström over rollen som konsernsjef etter sivilingeni-

ør Olle Ehrlén. I 2010 var omsetningen på 49 milliarder svenske kroner, og de hadde omtrent 

17 000 ansatte. NCC står opprinnelig for Nordic Construction Company, men forkortelsen NCC er 

mest brukt både i dagligtale og profesjonelt. Konsernet ble grunnlagt i 1988 ved at Nordstjernan 

AB kjøpte opp, og slo sammen, de to svenske selskapene Armerad Betong Vägförbättringar 

(ABV) og Johnson Construction Company (JCC). Sistnevnte har røtter tilbake til 1875. NCC har 

siden vokst ved ekspansjon og oppkjøp av selskaper i hele Norden, i tillegg til Tyskland. Families-

elskapet Nordstjernan AB er fortsatt NCCs største eier. 

Konsernet består av flere selskaper innen bygg og anlegg, asfalt og pukkvirksomhet, og eien-

domsutvikling, som vist i Figur 3. Den finske delen har også prosjekter i Russland og de baltiske 

landene. 

 

Figur 3: Organisasjonskart NCC AB (8) 

NCCs største konkurrenter er svenske Skanska og Peab, finske YIT og norske Veidekke. Bare 

Skanska har like stor markedsandel i Norden som NCC (6 %). 

Konsernet har utarbeidet ærlighet, respekt og tillit som sine grunnleggende verdier. De har slag-

ordet “forvent litt mer”. Visjonen er “NCC leder utviklingen av fremtidens miljø for arbeid, bolig 

og kommunikasjon”. (8) 

2.3.2 NCC Construction AS (NCC Construction Norway) 

NCC Construction AS er et heleid datterselskap av NCC AB. NCC Construction er organisert i et 

selskap i hver av de fire største landene i Norden, og NCC Construction AS er de som opererer i 

Norge. De omsatte for 3,6 milliarder norske kroner i 2010, med omtrent 1 200 ansatte spredt 

over hele landet. Hovedkontoret er i Oslo, og administrerende direktør er sivilingeniør Peter 

Gjørup. 
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Hovedfokus er utvikling og bygging av næringsbygg, boliger, infrastruktur og alle typer anleggs-

prosjekter. Selskapet er organisert i tre “regioner”: 

 Region Anlegg er en landsdekkende enhet som jobber med infrastruktur og anlegg. 

Bygg, som konsentrerer seg om bygg og boliger, er delt i to regioner: 

 Region Nord/Vest Bygg har kontorer langs vestlandskysten opp til og med Trondheim. 

 Region Oslo/Øst Bygg har kontorer over hele Østlandet. 

NCC Construction AS eier også Sjøentreprenøren AS, som er ekspert på undervannsarbeid, og 

Interform AS som prosjekterer og utfører glideforskalingsarbeider. (8) 

2.3.3 Kompetansesenter 

NCC i Norge har et kompetansesenter lokalisert på hovedkontoret i Oslo. Dette er ledet av sivil-

ingeniør Morten Rotheim. Senteret skal være en ressurs for alle prosjekter i NCC. Mange avde-

linger og prosjekter er for små til at det er forsvarlig å ha eksperter i alle felt i eget hus. Kompe-

tansesenterets ansatte blir da en form for interne konsulenter. De jobber med prosjekter over 

hele landet, og på den måten får de også en unik kjennskap til, og oversikt over, hvilken kompe-

tanse som finnes hvor. 

I tillegg driver kompetansesenteret med forskning og utvikling, i tett samarbeid med de øvrige 

kompetansesentre i konsernet. De kartlegger, utarbeider og standardiserer rutiner og strategier, 

og følger med på utvikling og nyvinninger i bransjen. De siste årene har særlig programvareutvik-

lingen gått fort, med BIM-tankegang i grunn, samt et voksende miljøfokus. I jungelen av aktører 

og tilgjengelige programmer, arbeider kompetansesenteret med felles valg og strategisk imple-

mentering rundt i avdelingene og prosjektene. (8) 

2.3.4 Virtual Design and Construction – BIM 

Bruk av 3D-modeller i prosjektering har vært et satsningsområde i NCC siden 2007. 1. mars 2011 

ble det opprettet en egen avdeling underlagt kompetansesenteret, med sivilingeniør Øyvind 

Børstad som avdelingsleder. 

Virtual Construction (VC), som satsningen først ble kalt, baserer seg på kunnskapen om at desto 

tidligere feil blir oppdaget, desto billigere er den å rette opp, se avsnitt 4.5.1. Med VC er tanken 

at feil er enklere å oppdage allerede før fysisk bygging er startet. Dette er selvfølgelig mulig ved 

bruk av tradisjonelle tegninger. Likevel er det mye raskere og enklere å få oversikt, og oppdage 

feil, ved å studere en 3D-modell. Sterke farger som skiller ulike elementer gjør det enda enklere. 

Den nyopprettede avdelingen har også inkludert Design og BIM i tittelen. I denne sammenheng 

betyr Design prosjektering på norsk. BIM tilsier at fokusområdet utvides til også å omfavne de 

nye BIM-verktøyene, og prosedyreendringene som følger med dem. (8) 

2.3.5 NCC Partnering 

NCC Partnering kan man si er en utradisjonell samarbeids-/kontraktsform innen byggebransjen. 

Den bryter med gamle grunnsteiner som hemmelighetshold og ansvarsfraskrivelser. 
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Partnering som idé innebærer en tro på at et bygg- eller anleggsprosjekt best skapes i et åpent, 

tillitsfullt og tverrfaglig samarbeid mellom involverte aktører. (8) 

Introduksjonen er som tatt rett fra en BIM-teoribok. Det er da interessant at NCC utarbeidet 

Partnering i 2002, mange år før de aksepterte BIM som en lur vei å gå. 

Hovedforskjellen fra tradisjonelle entrepriser er at alle aktører involveres allerede i oppstarten 

av prosjektet, og arbeider i tett dialog og åpenhet gjennom hele prosjektet. På den måten kan 

for eksempel en underentreprenør komme med viktige innspill allerede i konseptfasen. Mindre 

endringer er mulige et godt stykke ut i prosjektet. Tidlig er det også mulig å ta hensyn til større 

endringer, som kan resultere i betydelige reduksjoner i kostnader eller økt brukervennlighet. 

 

Figur 4: NCC Partnerings fem hjørnesteiner (8) 

Samarbeidsformens verdier bør innarbeides i hele bransjen/organisasjonen, og i alle kontrakts-

former, ikke bare i rene Partnering-prosjekter. (8) 
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3 Totalentrepriser i dag 

3.1 Byggebransjen i endring 

I byggebransjen er få prosjekter like, i motsetning til en fabrikk som produserer det samme, dag etter 

dag. Derfor kan det være vanskeligere å standardisere og optimalisere arbeidsprosessene i bygge-

bransjen enn i vareproduserende industrier. Bransjen har flere tusen års erfaring, og mange bygge-

prosjekter går relativt greit basert på innarbeidede rutiner og implisitt forståelse av hvem som gjør 

hva og når. Likevel ser man en utvikling på at det oppstår konflikter i for mange prosjekter. (9) Dette 

skyldes mange ulike faktorer, noen av dem er listet i Tabell 2. 

Tabell 2: Årsaker til konflikter i prosjekter. 

Årsak Virkning 

Økende tidspress. Dårligere håndverk og flere feil. 

Økt kostnadspress. Valg av dårligere materialer og lavere kvalitet. 

Større og mer kompliserte prosjekter. Krever flere folk. 

Før var det gjerne én og samme ingeniør som både 

tegnet, utførte alle beregninger og var byggeleder. 

Dette stilte mindre krav til gode samarbeidsrutiner. 

Dårlig kommunikasjon og misforståelser. Kunden får ikke det de forventer. 

Samfunnet har akselererende endringstakt. Stresser opp de ansatte. 

Ny teknologi. Utfordrer rutiner, og truer med å gjøre enkeltes 

kompetanse overflødig. 

Inntog av økonomer og jurister i byggebran-

sjen. 

Gjør beslutninger og konfliktløsing til omfattende 

prosesser som kan eskalere til et langt større omfang 

enn nødvendig. 

 

Derfor er det greit at bransjen, i samarbeid med Norsk Standard, over tid har utarbeidet et mindre 

antall standard kontraktsformer. (10) Utfordringen akkurat nå er at innføring og tilpasning av prose-

dyrer til BIM, gjør at også standardkontraktene bør tilpasses de nye arbeidsmetodene. Nye prosedy-

rer fører til endrede forhold mellom de ulike aktørene, og det er press på å få mer åpenhet i bran-

sjen. Standardiseringen er i en vanskelig periode. Eksisterende kontrakter, og gjeldene lovverk, base-

rer seg på kommunikasjon i form av papirdokumenter og -tegninger, og arbeidsprosedyrer som er i 

ferd med å bli utdaterte. Samtidig er nye prosedyrer fortsatt i utprøvingsfasen, med forskjeller fra 

prosjekt til prosjekt, og fra aktør til aktør. 



10 

 

3.2 Totalentreprisens faser 

En totalentreprise består av fasene, se Figur 5: 

 Konseptutvikling 

 Tidligfase 

 Prosjekteringsfase 

 Byggefase 

 Overlevering 

 

Figur 5: Totalentreprisens faser 

Etter at totalentreprisen er avsluttet følger den såkalte FDV-fasen – forvaltning, drift og vedlikehold, 

før eventuell riving. 

3.3 Konseptutvikling 

Dette er prosessen byggherre har før vedkommende går ut med et anbud. Ønsker, behov og krav skal 

kartlegges. Det varierer hvor mye byggherren vil legge i denne fasen. Oftest har det direkte sammen-

heng med byggherres kompetanse. Store eiendomsselskaper sitter selv med mye kompetanse, og 

byggherrer som Statsbygg og Forsvarsbygg gjør et omfattende og grundig forarbeid før anbudet. En 

lokal bruktbilselger som trenger et nytt utstillingslokale har for eksempel lite kunnskap om konsept-

utvikling. Hun har likevel gjerne noen ideer og minstekrav til tilbygget. Byggherre utarbeider kravspe-

sifikasjoner, deriblant en romplan og eventuelle skisser, som blir anbudsdokumentene totalentre-

prenøren tar utgangspunkt i når de starter på sin tidligfase. 

Uavhengig av byggherres kompetanse kan konseptutviklingsfasen deles inn i to grader av omfang: 

 Byggherre står for arkitektur, gjerne ved å engasjere ekstern arkitekt. 

 Arkitektur blir et viktig element i anbudskonkurransen. Hver totalentreprenør velger selv ar-

kitekt, og arkitektur blir da en stor del av tilbudet de kommer opp med. 

Dersom byggherre selv står for arkitektur, har det i den senere tid blitt vanlig at en grov arkitekt-BIM 

følger anbudsdokumentene. Det forutsettes videre i rapporten at byggherre selv står for arkitektur. 

Entreprenørene er i utgangspunktet ikke involvert i denne fasen. Dette for at alle entreprenører skal 

ha samme utgangspunkt når de skal konkurrere med sine tilbud. 

For private byggherrer er det ikke lovpålagt at det skal være en åpen anbudskonkurranse. De står 

fritt til kun å invitere én entreprenør til å komme opp med tilbud. Det blir da ikke en konkurranse, 

Konseptutvikling Tidligfase Prosjekteringsfase Byggefase Overlevering 
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men i en totalentreprise må fortsatt byggherre ha en viss konseptutvikling før entreprenør blir invol-

vert. 

3.4 Tidligfase 

Tidligfasen kalles ofte for anbudsfase. Begrepet tidligfase innbefatter også de entreprisene som tilde-

les uten en anbudskonkurranse, og blir derfor mer generelt. 

Formålet med tidligfasen er at entreprenør skal komme med et tilbud til byggherre. Tilbudet skal 

inneholde ferdig konsept og pristilbud. Konseptet er en videreutvikling av det byggherre startet på i 

sin konseptutvikling, og skal følgelig tilfredsstille kravspesifikasjonene. Entreprenørene har en til-

budsfrist som oftest er satt seks til åtte uker etter at anbudet ble lyst ut. På grunn av at alle tilbydere 

skal ha samme utgangspunkt, er det dessverre begrensede muligheter for kommunikasjon mellom 

byggherre og konkurrerende entreprenører. Har en entreprenør forslag til endringer, må eventuell 

kommunikasjon gjøres kjent for alle konkurrerende tilbydere. (11) 

For entreprenøren er tidligfasen hektisk og viktig. For å vinne anbudet er det oftest lavest pris som 

gjelder, men entreprenøren ønsker også å tjene penger på oppdraget. Derfor søker de å få så godt 

grunnlag som mulig på den tiden de har til rådighet. Konseptutviklingen går mer i detalj enn hva 

byggherre krever og ønsker, dette for eget bruk. Ved å redusere usikkerheten i beregningsgrunnla-

get, kan de våge å sette lavere marginer, i håp om å komme lavere enn konkurrentene. 

Det er sjelden entreprenøren har all nødvendig kompetanse i eget hus. Derfor sender de anbudsdo-

kumentene videre til rådgivende ingeniører og leverandører, hvor disse setter opp en løsning og 

kommer med en pris for sitt bidrag til prosjektet. Entreprenøren kan her kjøre sin egen anbudskon-

kurranse mellom flere rådgivere, eller henvende seg til en direkte. 

I Norge er det få store entreprenører, og relativt få store rådgivere. På de store totalentreprisene er 

det derfor få, og ofte de samme aktørene som er involvert hver gang. Det er ikke uvanlig at samme 

rådgivende byggingeniører (RIB) får forespørsel fra flere entreprenører om samme prosjekt. De slip-

per da unna med én grovprosjektering. Selv om de bruker samme grunnlag, betyr det ikke at de gir 

samme pristilbud til de ulike entreprenørene. Noen har sine foretrukne samarbeidspartnere, med 

eller uten noen formell avtale dem i mellom, og vil derfor gi lavere pris til dem. 

RIB tar i hovedsak utgangspunkt i arkitektskisser og arkitekt-BIM, da bæresystemet skal være mest 

mulig integrert i byggets uttrykk. Selv om det i teorien er mulig for RIB å modellere direkte fra arki-

tekt-BIM-en, ved å trekke ut de elementene som er kategorisert til å tilhøre bæresystemet, blir fore-

løpig ikke dette gjort i praksis. (1). Arkitektens grunnlag er ofte for dårlig modellert til at det er verdt 

å bruke som utgangspunkt, se eksempel fra Kunnskapssenteret i Figur 6. Kombinert med at BIM-

verktøyene er kronglete når det kommer til å gjøre endringer i en modell. RIB velger da heller å mo-

dellere opp bæresystemet fra grunnen av. Dette går som regel raskere, og de har tidspress nok alle-

rede. 
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Figur 6 a) og b): Anbuds-BIM, Kunnskapssenteret St. Olavs hospital. Arkitekt har ikke kategorisert vegg-

skivene i trappehuset til å høre til bæresystemet, de faller da ut når RIB skal trekke ut dette, Figur 6 b). 

Vinduer og rekkverk står derimot igjen som en del av bæresystemet, noe som også blir feil. 

Selv om entreprenør og RIB skal være samarbeidspartnere, er det liten åpenhet mellom dem i denne 

fasen. Entreprenøren får sjelden innsyn i bakgrunnsmaterialet RIB gir sitt tilbud ut i fra, det vil si at 

konstruksjon-BIM ikke blir overlevert. 

Det bør også nevnes at også konstruksjons-BIM-en kan være delt opp i flere mindre modeller. Det 

blir mer og mer vanlig at stål- og betongprodusenter tar seg av prosjekteringsjobben selv. Mye av 

produksjonen er i dag maskinstyrt, og dersom elementene er modellert i overenstemmelse med ma-

skinstyringssystemet, kan modellene kjøres rett i produksjon. (12) Man kan da ende opp med at 

konstruksjonsmodellen består av opptil tre del-modeller. 

Entreprenøren setter så tilbudene fra alle rådgivere og leverandører sammen med sine egne kalkula-

sjoner og påslag. Totalprisen oversendes så byggherre. Byggherre velger entreprenør stort sett ut i 

fra pris. Noen ganger får imidlertid en dyrere entreprenør tilslaget på bakgrunn av konseptet den har 

utarbeidet. Ofte er det snakk om løsninger som er dyrere å bygge, men som gir billigere drift, og 

dermed lavere livsløpskostnader. Har arkitektur vært en del av anbudskonkurransen, vil følgelig også 

denne veie tungt. De øvrige entreprenører har lagt ned mye arbeid uten å generere inntekter. 

Anbudsvinneren trenger nødvendigvis ikke å gå seirende ut til slutt. De kan ha feilberegnet, eller 

uforutsette hendelser kan redusere overskuddet. Konkurransen er hard og marginene små, og det 

hender dessverre litt for ofte at entreprenør ender med å gå i tap på en totalentreprise. 

3.5 Prosjekteringsfasen 

Når byggherre har bestemt seg for hvem oppdraget skal gå til, blir stemningen tilsynelatende mindre 

konkurransepreget. Entreprenøren går sammen med de aktørene de valgte under tidligfasen, og 

samarbeider med disse om å gi byggherren det de har lovet. Helt liketil er det likevel ikke. I en total-

entreprise er prisen byggherre skal betale i utgangspunktet satt. Det betyr at det blir en kamp mel-

lom totalentreprenør og rådgivere, leverandører og underentreprenører om å få størst del av profit-

ten. Samtidig prøver disse å få byggherre med på, enten å akseptere billigere løsninger enn opprinne-
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lig planlagt, eller, å betale mer enn avtalt. Argumenter som lengre levetid, lavere levetidskostnader, 

enklere vedlikehold, vakrere sluttresultat, kan få byggherre til å akseptere og betale for andre løs-

ninger. Forsinkelser, økte råvarepriser, feil i prosjektering eller beregningsgrunnlag er mindre vel-

klingende argumenter. 

Prosjekteringen skal resultere i grunnlaget for selve oppføringen av bygget. For å sette opp et bygg er 

man avhengig av å: 

 Få riktige materialer i riktig mengde til byggeplassen, og helst til riktig tid og kostnad. 

 Sette sammen materialene på riktig måte, og helst så effektivt og billig som mulig. 

For at dette skal bli gjort best mulig trenger leverandørene bestillingsliste og leveringsplan. Arbeider-

ne trenger instruksjoner for hva de skal gjøre og når. Prosjektering som ikke fører frem til noe av 

dette er i prinsippet unødvendig. Dagens bygg er likevel så komplekse, at det tar lenger tid enn tidlig-

fasen tillater å få gode nok bestillingslister og instruksjoner. I tillegg trengs mer detaljerte tidsplaner 

enn hva et tidligfase-gantt-diagram gir. 

I starten av prosjekteringsfasen inviterer entreprenøren alle involverte parter til et oppstartsmøte. 

Prosjektet gjennomgås i detalj, og det er tid for rådgivere og leverandører å vise sine grovmodeller og 

antakelser de holdt hemmelig i tidligfasen. Videre kurs stakes ut, og man prøver å få felles forståelse 

av bygget, og aksept av denne. Selv om alle fagdisipliner har modellert sin BIM med utgangspunkt i 

samme arkitekt-BIM, har det ikke tidligere vært samhandling dem imellom. En sammenstilling av 

modellene på dette møtet vil være veldig kaotisk med mange kollisjoner og uoverensstemmelser. 

Det er derfor viktig å avklare hvilke elementer som skal være referanse for videre arbeid, og hvem 

som skal tilpasse seg til hvem. 

Videre går hver til sitt, og starter på prosjekteringsjobben. RIB skal prosjektere et bæresystem, som 

ikke bare skal holde bygningskroppen og arkitekturen, men også alle tekniske installasjoner, innred-

ning og besøkende. Grovmodellen fra tidligfasen ble modellert med mange antakelser ut i fra den 

begrensede informasjonen som fantes i anbudsdokumentene. Etter oppstartsmøtet sitter RIB på mer 

data, inkludert de andre fagenes grovmodeller, som de nå kan ta med og bygge videre på. Først og 

fremst gjelder det å komme med en modell på en konstruksjon som tåler belastningene det er tenkt 

at den skal utsettes for, samt at den tilfredsstiller Norsk Standard og andre regler og myndighetskrav. 

Modellen analyseres i et styrkeanalyseprogram. Fortsatt er det mest vanlig at den modelleres opp fra 

grunnen av også der, mest mulig identisk til BIM-en. Det er under utprøving å bruke BIM til flere for-

mål for å spare arbeid. BIM-en eksporteres fra BIM-programmene over til analyseprogrammet, enten 

via proprietær eksportmodul eller via IFC-formatet. Det viser seg å være utfordringer i forhold til 

korrekt overføring av analyselinjer og knutepunkter. Igjen så går det altså ofte raskere å modellere 

opp på ny i analyseprogrammet enn å endre og korrigere overført modell. (13) 

Analyse av modellen er også gjort i tidligfasen, men da med utgangspunkt i grovmodellen. Som pro-

duksjonsgrunnlag trengs et større detaljnivå på RIB-BIM-en enn i tidligfasen. Spesielt gjelder dette i 

knutepunktene. Som med arkitekt-BIM-en, er det også vanskelig å endre kategori på objekter i grov-

RIB-BIM-en. I programmene er det heller ikke lagt opp til denne arbeidsgangen med å starte med 
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skisser og grovmodeller, for å gå mer detaljert etter hvert som prosjektet skrider frem. Derfor begyn-

ner man også detaljmodelleringen fra grunnen av. 

Gjennom hele prosjekteringsfasen arrangerer entreprenøren jevnlige prosjekteringsmøter hvor aktu-

elle aktører blir invitert, avhengig av hvilke tema som er på dagsorden. På møtene gjennomgås blant 

annet status, hva som må avklares og videre arbeid. Det er anledning for diskusjon og spørsmål. Etter 

hvert som de forskjellige fagmodellene begynner å ta form, kjøres det en sammenstilling på et slikt 

møte. Det vil si at alle modellene settes sammen i en felles modell. For at dette skal gå bra er det 

særdeles viktig at nullpunktet i koordinatsystemet er satt likt i alle modellene. I de ulike sammenstil-

lingsprogrammene finnes det forskjellige former for regelsjekking av sammenstillingen. Det kan være 

kollisjons- og klareringskontroller, og sjekk av om offentlige regler og krav blir overholdt, slik som 

universell utforming og tilstrekkelig nødberedskap. 

Sammenstillingsverktøyene har mulighet for å generere ulike former for illustrerte rapporter over de 

punktene programmet avdekker, eller andre bemerkninger som legges inn under møtet. Aktørene tar 

med seg innspillene, rapporter og referat tilbake. RIB oppdaterer og prosjekterer videre på sin modell 

frem til neste sammenstillingsmøte. Slik fortsetter det i en iterativ prosess frem til modellene er av 

tilstrekkelig kvalitet. Med tilstrekkelig kvalitet menes at de er detaljerte nok til at leverandørene har 

godt nok underlag til å få produsert og levert riktige materialer. 

BIM har ikke erstattet alle tegninger og instruksjoner. Arbeidernes behov for instruksjoner til å sette 

sammen materialene på riktig måte, blir fortsatt ivaretatt av 2D-tegninger trykket på papir. Tilsva-

rende for leverandørene – bestillingslister sendes i regnearkformat, eventuelt supplert med teg-

ninger dersom det ikke er standard hyllevare som bestilles. Det vil si at RIB også må produsere teg-

ninger i tillegg til BIM. Det er noe funksjonalitet for å generere tegningene rett fra BIM-en, men teg-

ningene blir fortsatt ikke like gode som fra spesialiserte tegneprogrammer 

3.6 Byggefasen 

På grunn av tidspress kombinert med dårlig planlegging er det vanlig å starte byggingen før prosjek-

teringen er helt ferdig. Det er ikke uvanlig at prosjekteringen drar så langt ut at man i praksis er ferdig 

å bygge før alt tegningsgrunnlaget er klart. For å sette et skille mellom prosjekteringsfasen og bygge-

fasen, setter man da ofte linja når byggegropen er ferdig, og det er klart for å starte oppføring av 

selve bygget. 

Under oppføring vil det alltid skje endringer i forhold til opprinnelige planer. Det kan skyldes: 

 Feil på levert materiell, og det velges å bruke dette fremfor å vente på ny levering. 

 Hendelser underveis som skader/endrer materialer. 

 Feiltolking av tegninger og modeller. 

 Ny teknologi/nye produkter har kommet etter prosjektering, og ønskes utprøvd, eller det 

prosjekterte er utgått fra leverandør. 

 Leverandør går konkurs og det må inn en erstatter, med ikke identiske produkter. 
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 Endrede krav fra byggherre og/eller myndigheter. 

 Dårlig prosjektering, som ikke lar seg utføre uten endringer. 

Erfarne håndverkere klarer fint å tilpasse monteringen etter endringer eller mangelfulle instruksjoner 

fra prosjekteringen. De er ikke alltid avhengige av steg for steg-instruksjoner eller millimetermål på 

tegningene, de skjønner mye ut i fra settingen. Oppfølging av endringene er ofte mangelfull. Selv om 

håndverkerne legger noen av disse inn på sine tegninger, gjøres det ikke arbeid for å overføre dette 

til datamaskinene. Særlig er det liten oppfølging av BIM-en. Siden tegningene produseres utenom, er 

det mer naturlig eventuelt å legge inn de manuelt påførte endringene i tegningsprogrammene. BIM-

en blir dermed nedprioritert eller glemt. 

3.7 Overlevering 

I tillegg til dørnøkler, ønsker byggherre å få dokumentasjon på bygget med installasjoner. Der inngår 

tegninger, modeller og brukermanualer. De to førstnevnte kalles "som bygd-dokumentasjon", og skal 

beskrive det fysiske bygget slik det er ved overlevering. Dokumentasjonen skal brukes under FDV-

fasen, og er nyttig både til daglig drift og vedlikehold, og ved eventuelle ombygginger og større reha-

biliteringer. Ufullstendig som bygd-dokumentasjon, som også inneholder feil, kan skape utfordringer 

og overraskelser ved planlegging og gjennomføring av arbeid senere. BIM-en er i mange tilfeller 

nærmere “som prosjektert” enn “som bygd”. 
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4 Totalentrepriser i morgen 
Dette kapitlet skal diskutere forrige kapittel, og i hovedsak skal forslagene som kommer frem være av 

en slik art at de lar seg innføre allerede i morgen. For å unngå at tiltak vil motvirke hverandre, eller 

være et skritt i gal retning, er det viktig å ha et mål å sikte mot. Flere kilder, blant annet (14), (15) og 

(16) nevner at en BIM-server kan, sammen med nye prosedyrer, være et nyttig verktøy for bedre 

samarbeid og mindre dobbeltarbeid i en moderne og effektiv byggebransje. Neste kapittel ser på 

hvilke funksjoner og fordeler fremtidens BIM-servere kan bidra med. BIM-server er derfor valgt som 

det målet forslagene i dette kapittelet sikter mot. Vanligvis tar det 15-20 år fra en teknologi blir opp-

daget/oppfunnet til det er implementert og utbredt i industrien og/eller privatlivet. (17) Med andre 

ord, det meste som blir implementert i byggebransjen de neste 20 årene, er allerede påtenkt. Det 

kan likevel skje at noe annet dukker opp som en bedre løsning, og det er da ikke sikkert at foreslåtte 

tiltak vil være de beste. Bare å følge etter andre, eller svinge fra det ene til det andre uten å ha et 

mål, er sjelden en bedre løsning. 

4.1 Byggebransjen i endring 

Mens nye standarder og kontrakter er under utarbeidelse, blir fortsatt nye entrepriser kontrahert i 

henhold til gamle kontraktsformer. Dette er et element som kan danne grunnlag for konflikter. I 

denne overgangsfasen er det derfor bedre om alle involverte parter viser fleksibilitet overfor kont-

raktene de har signert. Samtidig kan det være nyttig at alle parter oppretter rutiner på å registrere 

kontraktsmessige utfordringer, muligheter og løsninger som erfares i løpet av prosjektene, samt pro-

sedyrer for å overføre disse erfaringene som innspill til Norsk Standards arbeid. 

Generelt pleier nye revisjoner og utgaver av de fleste dokumenter å bli mer omfattende og lengre 

enn tidligere utgaver. Derfor trengs det stadig flere jurister på byggeprosjektene. Den vanlige ingeni-

ør og fagarbeider skjønner mindre og mindre av hva kontraktene omfatter, og hva som egentlig me-

nes. Det er viktig at de daglige erfaringer gjort av disse ilegges stor vekt. Formuleringene bør gjøres 

så enkle og klare som mulig, slik Vegvesenet nå går inn for. (18) Det viser seg gang på gang at det 

enkle er ofte det beste. 

4.2 Totalentrepriser 

Totalentrepriser er et godt utgangspunkt for å se på helheten i byggeprosjekter. Ansvaret gis til én 

aktør, totalentreprenøren, og ansvaret overføres relativt tidlig i prosessen. Dette vil også være prak-

tisk ved bruk av BIM-server. Totalentrepriser er tradisjonelt mer brukt i Norge enn hva som er vanlig 

for eksempel i USA, men de andre kommer etter. Det er noen forskjeller i hvordan ulike entrepriser 

er inndelt fra land til land. I USA er det “Design and Build Projects” (DB) som kan tilsvare norske to-

talentrepriser. Der har “Design-Bid-Build” (DBB) som tilsvarer norske generalentrepriser vært den 

mest vanlige formen (90 % av offentlige bygninger og 40 % av private bygninger i 2002), (16). Hoved-

årsaken til at totalentrepriser er på fremmarsj er at de er mer oversiktlig og enhetlig. Dette viser seg 

å være kostnadsbesparende og enklere for byggherre å forholde seg til. 

Boken BIG BIM little bim (19) er skrevet av arkitekter for arkitekter. Forfatterne fokuserer på at BIM, 

med ny teknologi og nye arbeidsmetoder, er en ypperlig mulighet for arkitektene til å posisjonere seg 

for å ta styringen over byggeprosjektene og sette seg selv i en lederposisjon. Tilsvarende har rådgi-

verne i Norge vært frempå, og har ivret etter å ta i bruk BIM, og styrer prosedyreendringene mot at 
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de selv skal sitte i førersetet. Entreprenørene henger litt etter, både teknologisk, og ikke minst i sitt 

engasjement for BIM. De ser at BIM har noe for seg hos andre, men har hittil ikke gjennomgått egne 

prosedyrer med henblikk på hvordan BIM kan gi effekt. Når både rådgivere og arkitekter er ivrige 

etter å ta lederrollen, må ikke entreprenøren sakke av. De må gripe fatt i den posisjonen de allerede 

har i totalentreprisene, og posisjonere seg for fremtiden. 

4.3 Konseptutvikling 

4.3.1 Bruk av ekspertise 

Totalentrepriser velges ofte nettopp fordi det krever lite av byggherre. Likevel lønner det seg å gjøre 

en innsats for å lage best mulig grunnlag, og gjerne leie inn ekspertise fra rådgivere eller entreprenø-

rer. Har det vært en form for anbudskonkurranse er det mindre mulighet for større endringer i kon-

septet etterpå. Det kan i så fall utløse misnøye blant de entreprenørene som tapte anbudskonkur-

ransen, og man risikerer at de går til søksmål mot byggherre. 

Dersom byggherre ikke er bundet av krav om at det må avholdes anbudskonkurranse, kan de vurdere 

å ta direkte kontakt med en totalentreprenør. De kan innlede et samarbeid helt fra starten av slik det 

gjøres av NCC Partnering. På den måten kan entreprenøren bistå byggherre med å ta strategiske valg 

som kan spare mye tid og kostnader senere i prosessen. Ulempen er følgelig at entreprenøren sann-

synligvis ikke vil sette sine marginer like lavt som i en anbudssituasjon hvor de er i konkurranse med 

andre. For byggherre bør det likevel bety mer at bygget totalt sett blir billigere og bedre, fremfor å få 

entreprenør til å tjene minst mulig på prosjektet. 

4.3.2 Forbedre arkitekt-BIM 

Arkitektkontorene i Norge har sjelden ingeniører i eget hus. Det er heller ikke vanlig at de henter inn 

ingeniører når de utarbeider arkitekt-BIM og -tegninger. I USA er det kun de største arkitektfirmaene 

som har slik kompetanse i eget hus, og benytter seg av den. (19) Dette gjør at de som modellerer opp 

den første BIM-en i et prosjekt ofte ikke sitter med erfaring og innsikt i hva en BIM kan og vil bli brukt 

til utover prosjektet. Det er litt vanskelig for entreprenør og rådgivere som først kommer med i pro-

sjektet på en tidligere fase, å gi tilbakemeldinger eller innspill til arkitekt i denne fasen. Løsningen kan 

være at disse gir tilbakemeldinger med konkrete forslag og krav til arkitekt-BIM-en når de kommer 

inn i prosjektet, og skal samarbeide med arkitekt for videre konseptutvikling og utvikling av BIM-en. 

Det kan skape dårlig stemning om de som kommer sent inn i prosjektet starter med å kritisere de 

som har jobbet med prosjektet siden starten, men slik må det bare gjøres hvis arkitekt skal få noe 

konkret å forholde seg til. Selv om tilbakemeldingene kommer litt sent i det pågående prosjekt, kan 

de komme til nytte i senere prosjekt. Med å sette i gang denne prosessen vil etter hvert entreprenø-

rer og rådgivere bli observante på hvordan de vil ha anbudsdokumentene. Dette kan lede frem til en 

felles forståelse og kanskje en konkret og tydelig bransjestandard, for eksempel i form av en såkalt 

IDM (Information Delivery Manual). 
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4.4 Tidligfase 

4.4.1 Kommunikasjon med byggherre 

I en anbudssituasjon hvor all kommunikasjon mellom byggherre og tilbydere skal være åpen for alle, 

har åpenheten ofte vært en barriere for entreprenører som har gode forslag å komme med. I den 

senere tid har det blitt mer vanlig at byggherre inviterer alle konkurrerende tilbydere til åpne disku-

sjonsmøter. På den måten senkes terskelen, byggherre kan få gode og nyttige innspill samtidig som 

det gjøres kjent for alle. Et slikt møte kan også endre kravspesifikasjoner og andre formaliteter angå-

ende anbudet, innenfor rimelighetens grenser. Nærmer man seg slutten av fasen vil det være vans-

keligere å gjøre store endringer uten å utsette fristen. Samtidig kan det være problematisk å bevege 

seg for langt bort fra opprinnelig konsept. Entreprenører som valgte ikke å være med i konkurransen 

kan se at konseptet blir mer aktuelt for dem likevel. Mens entreprenører som er med, ser at det be-

veger seg utenfor deres kompetanseområde, og vil da ikke bruke ressurser på dette anbudet likevel. 

Dette kan skape misnøye. 

Tidligfasen kan være for sent til å gjøre for store konseptendringer, men det er en fase hvor taktiske 

valg kan gjøres. På diskusjonsmøter med byggherre bør ikke bare entreprenørene være invitert, men 

alle aktuelle fagfelt. De kan komme med nyttige innspill selv om lite konkret er prosjektert. For ek-

sempel kan en erfaren elektriker/elektroingeniør ofte, ved et blikk på tegning eller modell, se at det 

er smartere å ha teknisk rom et annet sted. Ved å endre rommets form kan de få inn annet utstyr 

som passer konseptet bedre. Slike innspill kommer i dag ofte for seint i prosjektet til at det går an å 

gjøre store endringer, og man ender opp med dårligere eller dyrere løsninger enn strengt tatt nød-

vendig. 

Fortsatt vil barrieren mot å være åpen og å komme med gode forslag som konkurrentene “stjeler” 

være tilstede. På ITB-konferansen (integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) 13. april 2011 uttalte 

Jørgen Festervoll, partner i Adapt Consulting AS, følgende (20): 

– Det er en mistillit mellom aktørene i denne bransjen som jeg aldri før har sett, 

noe sted. Alle frykter at alle andre vil lure dem, og alle vil ha mest mulig av kaken. 

Byggenæringen har mye å vinne på å jobbe annerledes. (20) 

En uttalelse som bør både svelges og fordøyes av de fleste i bransjen. Et kjent sitat fra konsulent og 

professor i kunnskapshåndtering, Karl-Erik Sveiby, underbygger dette: 

– Trust is the bandwidth of communication. (21) 

4.4.2 Uten anbud 

Hvis byggherre har hatt mulighet til å velge en totalentreprenør direkte, uten anbudskonkurranse, 

faller nødvendigvis ikke tidligfasen ut. Det er fortsatt viktig for byggherre å få et overslag, og kanskje 

en fast pris på prosjektet etter at konseptet er klart. Fasen vil derimot bære preg av mer åpenhet, i 

og med at både byggherre og rådgivere jobber sammen med entreprenør, ingen er konkurrenter i så 

måte. 
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4.4.3 Rådgiverne 

RIB ønsker ikke at totalentreprenør skal få innsyn i kalkuleringsgrunnlaget deres. De frykter at entre-

prenøren skal bruke dette til å kontrollregne og presse prisen. Arrangerer entreprenør anbudskon-

kurranse mellom rådgivere, frykter de også at entreprenøren skal ta med seg gode ideer over til kon-

kurrerende rådgivere. Dette er noe også entreprenørene er innforstått med, og det er til en viss grad 

hold i rådgivernes frykt. Nytteverdien av åpenhet og samarbeid er imidlertid så stor at entreprenører 

har begynt å sette krav til de rådgiverne som vil være med om at de må gi fra seg BIM-en sin og sam-

arbeide med entreprenør og øvrige fagfelt også i tidligfasen. Til gjengjeld gir de et skriftlig løfte om 

ikke å utnytte informasjonen til å sette seg opp mot rådgiver. Man kan kanskje ikke si at situasjonen 

har vært fastlåst. Det har bare vært en gjensidig forståelse for at “slik har man alltid gjort det, så 

hvorfor gjøre ting annerledes når de fungerer slik de er?”. Det er på tide å identifisere slike “fastlås-

te” situasjoner og innlede dialog, vise ydmykhet og se om det går an å få til en ordning som er fordel-

aktig for alle parter. 

4.5 Prosjekteringsfase 

4.5.1 Jo før, jo bedre 

Det er velkjent at det er billigere å rette opp feil tidlig i et prosjekt enn senere, jamfør Figur 7. Retting 

i digitale modeller og tegninger er billigere enn fysisk på byggeplass. Neste steg er effektive og hyppi-

ge sammenstillingsmøter så tidlig som mulig, som vil bidra til å løse opp flest mulig konflikter og kolli-

sjoner så raskt som mulig også i den virtuelle delen. 

 

Figur 7: Mulighet og kostnad for endringer i løpet av et prosjekt. (22) 

Enda viktigere enn å rette opp feil tidlig, er i utgangspunktet å unngå feil. Dette er enda billigere! 

Godt samarbeid, hvor alle prosjektets parter blir involvert allerede i tidligfasen, kan bidra til at det 
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blir tatt gode strategiske valg. Hvis RIB vet hvilke behov og planer RIE (rådgivende ingeniør elektro) 

har, og vise versa, har de allerede fra oppstartsmøtet i prosjekteringsfasen et mye bedre utgangs-

punkt enn slik det ofte er i dag. 

I de første sammenstillingene er mange av kollisjonene som identifiseres av sammenstillingsverktøy-

ene av bagatellmessig betydning. Et eksempel kan være en kabelstige som skal gå langs en vegg. Hvis 

denne er plassert en desimeter feil kan det hende at den kolliderer med vegger, bjelker og søyler. 

Den alene kan da forårsake flere hundre “treff”. Noen slike tilfeller, og man er oppe i flere tusen kol-

lisjoner på et middels stort bygg.  Det kan da være vanskelig å oppdage de kollisjonene som er av 

betydning blant alle uvesentligheter. Først etter flere iterasjoner med sammenstillinger og juste-

ringer har man luket ut de fleste uvesentligheter, og kan konsentrere seg om de kollisjoner som det 

er interessant å bruke tid på og diskutere på sammenstillingsmøtene. Verktøyene har forskjellige 

innstillinger som kan brukes, for eksempel at hvert enkelt element, fag-BIM eller elementkategorier 

kan vises eller skjules uavhengig av hverandre, eller toleranse som kan settes slik at småfeil oversees. 

Tidlig og tett samarbeid mellom aktørene senker også terskelen for å snakke direkte sammen uten-

om prosjekteringsmøter, uavhengig av å måtte gå gjennom entreprenør. Dette gjøres selvfølgelig 

også til en viss grad i dag, men terskelen er fortsatt litt høy. Aktørene kan i forkant av felles prosjek-

teringsmøter gå sammen to eller tre og kjøre en egen sammenstilling. Da kan de ordne opp i de feil 

som ikke trenger diskusjon eller avklaring med de andre partene på prosjektet. En bieffekt av dette 

er at de vil møte mye bedre forberedt til prosjekteringsmøtet. 

4.5.2 Ny strukturering 

Mye av begeistringen for BIM går på at det gir muligheter for at alle involverte parter kan jobbe med 

én og samme BIM samtidig, blant annet (16). Rent teknisk er det da snakk om at BIM-en ligger på en 

BIM-server, som kan håndtere brukere og samhandlingskonflikter på en god måte. BIM er her nå, 

men denne muligheten ligger fortsatt langt frem, se kapittel 5, så å sette likhetstegn mellom BIM og 

samhandling på én modell blir litt for optimistisk. Spørsmålet er om dette er den ideelle løsningen. Er 

det et mål i seg selv at alle skal jobbe samtidig med modellen? Brad Hardin, BIM-leder i et stort byg-

gefirma på den amerikanske vestkysten og forfatter av (15), tar i sin blogg til ordet for å strukturere 

og dele opp prosjekteringsfasen (23), se Figur 8. Tanken er at den deles inn i to hovedfaser, kjernefa-

se og systemfase. Først kommer kjernefasen med arkitekt og RIB, altså selve bygget. Systemfasen 

kommer etterpå, og involverer alle tekniske fag. Dette vil føre til et tettere samarbeid innad i hver 

fase, med færre samtidig involverte og færre forstyrrende elementer. Når bygget begynner å komme 

på plass, vil de tekniske fagene prosjektere ved å tilpasse seg bygget. Da unngås de fleste trivielle 

kollisjoner mellom konstruksjon og tekniske fag, noe som sparer tid og iterasjoner. 
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Figur 8: Oppdeling av prosjekteringsfasen i en kjernefase og en systemfase. (23) 

Det er tidligere påpekt arkitektenes manglende innsikt i konstruksjonsteknikk, og entreprenør leier 

inn rådgivere fordi de ikke sitter på all kompetanse selv. Det er derfor ikke å forvente at kjernefase-

fagene vil ha tilstrekkelige kunnskaper til å forutse og planlegge alle tekniske fag godt nok integrert i 

det de prosjekterer. Dette påpeker også en annen som kaller seg “brad” i en kommentar til Brad 

Hardins blogginnlegg. Tekniske fag må også være involvert i kjernefasen hvor de kommer med inn-

spill. Det må avsettes tilstrekkelig plass til alle anlegg, både i himling, sjakter og tekniske rom, samt at 

konstruksjonen må være dimensjonert for den ekstra belastningen disse installasjonene medfører. 

Enklere strukturering av prosessen vil gjøre det enklere for programvareutviklerne å utvikle konflikt-

håndteringsmekanismer som i mindre grad oppleves hemmende for brukerne. Man må ikke henge 

seg for mye opp i at dataverktøy gir uendelige muligheter, så det er fritt frem til å fortsette med 

unødvendig innviklede prosedyrer, “slik man alltid har gjort”. Det går raskere og krever mindre res-

surser å bygge opp programmer for oversiktlige og enkle prosesser. Entreprenører, rådgivere og så 

videre får brukbare programmer tidligere og billigere, slik at de kan hente inn BIM-fordelene raskere. 

Dette er et dynamisk samspill – gjør brukerne det enklere for utviklerne, vil utviklerne gjøre det enk-

lere for brukerne. 

En oppdeling av prosjekteringsfasen vil nødvendigvis gjøre at fasen totalt sett tar lengre tid. Selv om 

noe tid spares ved at det vil bli færre iterasjoner og færre forstyrrende bagateller. Et tungtveiende 

poeng, særlig med tanke på at det vil være konkurrenter som jobber på samme måte som nå, og 

dermed kunne ha bygget klart raskere. Før det er kommet så langt at byggherre har mulighet til å 

bestille et bygg, er mange ting som må på plass. Reguleringsplaner, offentlige godkjenninger og fi-

nansiering kan i noen tilfeller ta flere tiår, og byggherre er bare pent nødt til å vente. Når dette er på 

plass, får byggherre ofte så dårlig tid at han vil ha bygget prosjektert og bygget så fort det lar seg 
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gjøre, gjerne i løpet av et år eller to, litt avhengig av størrelse og kompleksitet. Byggherre ser ikke 

alltid merverdien av at prosjektering og bygging foregår i kontrollerte former uten et stort tidspress. 

Før konsekvensene av omstrukturering er godt dokumentert, og for å få prosjekter som kan doku-

menteres, er man avhengig av byggherre som er villig til å være med på prøveprosjekter hvor utfallet 

kan være at han sitter igjen med bedre bygg. Kostnaden blir at prosjektet kan ta lengre tid, og at alle 

parter bør være fleksible i forhold til avtaler, kontrakter og fordeling av eventuelle endringer i kost-

nadene. 

4.5.3 Økonomi 

Økonomisk ser entreprenør hvert prosjekt for seg. Hvert prosjekt har krav om overskudd. De økono-

miske modellene legger ikke opp til at det kan investeres i enkelte prosjekter, som først vil betale seg 

noen prosjekter senere. Innen BIM er det særlig investering og uttesting av programvare, og opplæ-

ring som står på trappene. I tillegg kommer kostnader knyttet til eventuelle omstruktureringer. Innen 

et nytt felt finnes det naturligvis lite god dokumentasjon på hva som har vist seg å fungere. Skal man 

være et hestehode foran konkurrentene må man tørre å satse litt. Har man ikke økonomisk ramme 

for å kunne feile i disse prosessene, er det vanskelig å “prøve og feile” seg frem. Da ender man fort 

på stedet hvil frem til noen av konkurrentene tar steget forbi, og man henger seg etter dem. 

Kompetansesenteret til NCC Construction AS er en form for buffer som kan brukes til nettopp om-

struktureringer og større organisatoriske innvesteringer over tid. Senteret finansieres ved at hvert 

prosjekt overfører en del av inntektene. Størrelsen fastsettes etter hvor stort prosjektet er, og er 

uavhengig av hvor mye kompetansesenteret faktisk involveres i prosjektet. De driver med kursing, 

lager strategier og utarbeider prosedyrer, og er pådrivere for å ta i bruk ny teknologi. Dessverre 

stopper det ofte opp ute i prosjektene. Kursing noen ganger i året er ikke nok til å føle seg komforta-

bel og få gevinst av å ta i bruk et program. Det læres best gjennom daglig bruk over flere prosjekter. 

Innenfor hvert prosjekt er det hverken tid eller økonomi for eksperimentering og knoting, slik at gam-

le programmer og metoder foretrekkes. Kunnskapen fra kursene blir glemt, og utviklingen stopper 

opp. 

4.6 Byggefase 

En drømmesituasjon er om alt er klart innen byggingen skal starte. Alle nødvendige maskiner, verk-

tøy, materialer, instrukser og personell står klar som på et samlebånd. De færreste byggeplasser har 

nok ledige omkringliggende arealer til å ha lagret alt som trengs, og det er lite kostnadseffektivt å ha 

arbeidslag stående å vente til det er bruk for dem. BIM kan brukes til planlegging og simulering av 

fremdrift. Dette går under det som kalles 4D- eller 5D-prosjektering, et stort og interessant tema som 

blant annet Signe Marit Krohn Lakså og Gustav Blom har skrevet masteroppgaver om, henholdsvis 

(24) og (25). Foruten de tre vanlige dimensjonene, lengde, bredde og høyde, regnes tid som den fjer-

de og kostnad som den femte dimensjonen. 

Enn så lenge er det 2D-tegninger som regjerer som monteringsinstruksjoner på byggeplass. Enten må 

tegneverktøyene utvides til BIM-verktøy, eller så må BIM-verktøyene generere gode tegninger. BIM 

markedsføres nettopp med at et bygg bare skal modelleres én gang. Sistnevnte alternativ er vel mest 

sannsynlig, se for øvrig avsnitt 4.8. Videre kan man tenke på å få med fagarbeiderne på en utvikling. 

Det forsøkes så smått med at 2D-tegningene suppleres med 3D-bilder, og eventuelt at en datamaskin 
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er tilgjengelig for studering av 3D-modellen. Erfaringene så langt er gode. Komplisert armering er 

enklere å forstå dersom det kan studeres i tre dimensjoner. (12) 

4.7 Overlevering 

Ovennevnte forbedring med å gå fra to til ett program, altså reduksjon av redundans, se avsnitt 5.3.3, 

vil gjøre oppfølging av modellen enklere. Endringer trengs bare å tilbakeføres til modellen én gang. 

Fortsatt er utfordringen at mange endringer ikke registreres i det hele. Prosedyrer for hvordan dette 

skal gjøres er veldig avhengig av hva byggherre faktisk ønsker eller har behov for i som bygd-

dokumentasjonen. Dette har vært lite i fokus, ikke bare når det kommer til BIM, men i entrepriser og 

byggebransjen generelt. Temaet er omfattende og relativt uutforsket, så NCC kan tenke seg egen 

forskning på dette. 

4.8 Innspill til programvareutviklerne 

NCC har i dag ingen faste rutiner for tilbakemeldinger til programvareleverandørene på hvordan de 

ønsker programmene utviklet. De melder kun tilbake om feil, og da kun de som virker forstyrrende 

eller hindrer arbeidet. 

Programmerere har sjelden erfaring fra prosjektering eller bygging, og mangler da viktig innsikt i hvor 

dataverktøy kan bidra mest. Tilsvarende har ikke byggingeniører god programmeringsteknisk innsikt 

slik at de forstår hvilke muligheter som kan finnes i dataverktøy – hva er enkelt å implementere, hva 

er mer komplisert. Dersom man forstår begge deler, kan man starte med å kartlegge hvor enkle pro-

grammeringstekniske løsninger kan få stor effekt. Tilsvarende kan man styre unna kostnadskrevende 

implementeringer som får liten effekt. 

Men først må entreprenørene starte med å gi tilbakemeldinger i det hele tatt, utover alvorlige feil. 

Det bør opprettes et system hvor alle tanker, feilmeldinger og ønsker som dukker opp gjennom et 

prosjekt, registreres. Dette gjennomgås etterpå, før oversending til leverandør/utvikler. 

Selv om mange sier de vil følge opp, er de snare med å svare de første henvendelsene med at “dette 

har aldri blitt etterspurt, så vi trodde ikke det var viktig”. Særlig når det gjelder henvendelser om 

åpenhet om eget format, og tett integritet med andres programmer, og ikke minst støtte for åpen-

BIM og IFC, er de snare med å fremstå som uvitende. Spesielt når det gjelder IFC-støtte tar de im-

plementeringen gradvis. IFC er et omfattende filformat med mye å sette seg inn i. I eksportmodulene 

prioriteres de feltene som etterspørres mest. Det er en ordkrig mellom de store programvareselska-

pene og buildingSMART. Programvareutviklerne hevder IFC er mye dårligere enn deres proprietære 

format. buildingSMART svarer med at IFC støtter de attributtene og funksjonene som savnes, men at 

utviklerne bevisst unnlater å utnytte IFC til sitt fulle, slik at brukerne opplever IFC som mangelfullt. 

Funksjoner som etterspørres mye og ofte vil, av et oppegående utviklerselskap med kundefokus, 

prioriteres implementert. Derfor kan det være smart av entreprenør å gi tilbakemelding etter hvert 

prosjekt. Punkter som er rapportert tidligere, må ikke utelates, men rapporteres på ny hver gang. 
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5 BIM-server 

5.1 IFC og buildingSMART 

International Alliance for Interoperability (IAI), nå buildingSMART, lanserte filformatet IFC i 1997. (26) 

Etter noen barnesykdommer, omstrukturering av kjernen og andre justeringer, ble første stabile ver-

sjon, IFC2x, lansert i 2000. Siden da har i hovedsak utviklingen av IFC vært konsentrert rundt å im-

plementere flere klasser, relasjoner og attributter etter hva programvareutviklere og brukere føler 

mangler. (27) Tanken er at IFC skal være altomfattende og kunne brukes universelt i hele byggebran-

sjen, gjennom alle faser fra tidlig skisseprosjekt via prosjektering og oppføring, til drift, vedlikehold og 

riving. 

Resultatet er at IFC etter hvert har blitt så stor og omfattende at det kreves store ressurser for å få 

komplett implementering av IFC i programvare. Mindre ressurssterke utviklere har derfor ikke mulig-

het til å implementere hele IFC i sine programmer. Løsningen blir da ofte ukomplett IFC-støtte. For 

programmer som kun skal importere BIM-er, slik som enkle (gratis) visningsprogrammer og dagens 

sammenstillingsprogrammer, får ikke dette store konsekvenser. Disse programmene trenger bare å 

lese inn de klassene og attributtene de selv har mulighet til å vise. Resterende informasjon som går 

tapt ved import, vil ikke bli savnet til dette formålet. 

Konsekvensene blir større for programmer som skal endre eller legge til informasjon. Der har man 

behov for å lagre eller eksportere den nye versjonen, og denne skal da gjerne erstatte forrige versjon 

– den som ble importert. All informasjon som går tapt ved import, vil også være borte i den nye IFC-

filen. Selv i programmer fra store, ressurssterke programvarehus, som Autodesk, Tekla, Bentley osv. 

er tap av informasjon ved import og eksport en utfordring på grunn av ukomplett implementering av 

IFC. Da sier det seg selv at dette er et element som amputerer gründervirksomheters muligheter til å 

komme sterkt inn med gode nisjeprogrammer til bransjen. 

5.2 Forenklet ifcXML 

buildingSMART har tatt til seg at IFC begynner å bli for omfattende for mange. Derfor er de i gang 

med det de kaller simplified ifcXML – forenklet ifcXML. Opprinnelig, uforenklet ifcXML er et filformat 

som er en parallell utgave av IFC, innholdet er det samme, men det er omstrukturert som en XML-fil i 

henhold til ISO10303-28; XML representasjon av EXPRESS-skjema og data, ved bruk av XML-skjema. 

XML er mer utbredt i et bredere omfang av programvare og systemer i alle bransjer. Støtte for 

ifcXML er dermed et kortere steg for mange enn overgang til IFC. Ulempen er at ifcXML-filer blir 300-

400 % større enn om samme BIM lagres i en IFC-fil. (28) 

Hensikten med forenklet ifcXML er å tilby et redusert filformat til de som ikke ønsker, har behov for 

eller har ressurser til å implementere komplett IFC. Forskjellen fra IFC, eller ifcXML, er at man i for-

enklet ifcXML spesifiserer at modellen lagret i filen ikke er komplett. Hver enkelt kan definere sin 

utgave av filformatet. Kun de elementene i IFC-skjemaet som er nødvendig for programmets oppga-

ver, inkluderes i filstrukturen. (29) På den måten “legitimeres” de ukomplette BIM-ene. Filene blir 

også vesentlig mindre. I stedet for at det spesifiseres at felter er tomme, fjernes de helt fra filen. Med 

tanke på at ifcXML-filer er så mye større enn vanlige IFC-filer, vil en forenklet ifcXML som kun inne-

holder rundt en fjerdedel av en BIM, likevel være på størrelse med den komplette IFC-filen. 
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Når BIM-en skal eksporteres igjen, må den gjennom en sammenstillingsprosess for å få oppdatert 

hovedmodellen. Prosedyren for å kjøre BIM-en gjennom en analyse i et program blir da som følger, 

se Figur 9: 

1. BIM-en konverteres til programmets egendefinerte forenklet ifcXML. 

2. Programmet brukes til å utføre sin oppgave. Et eksempel kan være et kalkyle-

/bestillingsprogram som henter ut mengder, og oppdaterer kostnads- og leverandørattri-

buttene til objektene. 

3. Endringene lagres tilbake i forenklet ifcXML-filen. 

4. Forenklet ifcXML-filen må sammenstilles med opprinnelig BIM for at denne skal bli oppda-

tert. 

 

Figur 9: Prosess for å oppdatere attributter ved bruk av forenklet ifcXML. 

Dette tilsvarer dagens prosedyre med at hver har sitt filformat. Forbedringen ligger i at de “ulike” 

formatene henger tettere sammen, og konvertering blir dermed mindre komplisert, og mindre data 

går tapt. 

5.3 BIM-server 

For en fremtidig BIM-server ville tilsvarende prosedyre kanskje se slik ut, se Figur 10: 

1. Kalkyle-/bestillingsmodulen leser ut mengder, og oppdaterer kostnads- og leverandørattri-

buttene til objektene. 

 

Figur 10: Prosess for å oppdatere attributter ved bruk av moduler direkte på en BIM-server. 

5.3.1 Databasestruktur 

På en BIM-server ligger BIM-en tilgjengelig for brukere og programmer, strukturert og lagret i en 

database. Hvert program, eller modul, kobles direkte opp mot denne databasen. Ved hjelp av data-

basespørringer jobbes det kun med de objektene og den informasjonen som er relevant. Tilsvarende 

som for forenklet ifcXML, trenger programmet bare å behandle en begrenset mengde data, men all 
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informasjon ligger likevel tilgjengelig. Man slipper også sammenstillingen etterpå, oppdateringene 

skjer direkte. 

Når en BIM-fil (IFC, RVT, XML etc.) åpnes i et program, legges BIM-en ut i datastrukturer som oppret-

tes i minnet på datamaskinen. Datastrukturene kan variere fra program til program. Derfor finner vi 

så mange forskjellige proprietære filformater for å lagre BIM-er – en fil er en innpakking av data-

strukturene, slik at den egner seg for lagring på harddisk og flytting mellom aktører. Innholdet følger 

samme struktur som opprinnelig database. Hvis en BIM-fil åpnes i et annet program enn sitt proprie-

tære, må innholdet konverteres fra filformatets struktur til programmets interne datastrukturer. 

Det er ikke uvanlig at en IFC-fil for et, i norsk skala, stort prosjekt passerer gigabyte (GB) i størrelse. 

Da blir til og med forenklede og ukomplette filer for store til at de enkelt lar seg sende som e-post-

vedlegg. FTP-servere er tatt i bruk, gjerne i kombinasjon med en fil- og brukerhåndteringsløsning, det 

som ofte kalles prosjekthotell. Fortsatt tar opp- og nedlasting, og å holde oversikt over hvem gjør hva 

med hvilke filer, mye tid og ressurser. 

5.3.2 Definisjon 

Begrepet BIM-server er ikke entydig definert, og brukes på ulike løsninger for håndtering av BIM-er. I 

denne oppgaven er det valgt å definere BIM-server som en flerbruker-serverløsning som holder og 

håndterer BIM-en i form av en database. Det burde vært krav om at det var en objektdatabase, men 

siden IFC, som begynner å bli utbredt, ikke er objektorientert, er det foreløpig tilstrekkelig med en 

relasjonsdatabase. Løsninger hvor modellene kun lagres i form av IFC- eller andre modellfiler, når 

ikke opp til definisjonen av BIM-server, inkludert FTP-servere. Ei heller menes en bestemt fysisk ser-

ver. 

Ideelt sett burde all nødvendig informasjon finnes i BIM-en, og øvrige dokumenter hadde dermed 

vært overflødige. Selv med IFCs stadige utvidelser, vil man neppe oppleve dette i overskuelig fremtid. 

I beste fall sitter man igjen med en kontrakt eller annet dokument som ikke lar seg inkludere. Server-

løsninger som foruten BIM-en også håndterer andre filer og dokumenter, eller har andre utvidelser, 

kalles her for BIM-serverløsning. 

5.3.3 Samhandlingsscenarioer 

I stedet for å ha modellfiler som sendes rundt til de ulike aktørene, er en mulig arbeidssituasjon at 

aktørene arbeider mot, og med en sentral modell. Dersom modellen er brettet ut i en database på en 

server er det mulig med et grensesnitt slik at de ulike programmene jobber direkte med modellen 

der den ligger. Programmene kan enten installeres lokalt på hver enkelt brukers datamaskin, og kob-

les til modellen via et webtjeneste-grensesnitt, se Figur 11, være installert på serveren, eller bli im-

plementert som en modul i selve BIM-server-oppsettet. Utviklingen går gradvis, og BIM-servere ser 

ut til å utvikle seg i nevnte rekkefølge. 
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Figur 11: Programmene installert lokalt på hver enkelt brukers datamaskin. (30) 

Forskningsprosjektet “Bruk av IFC-modellservere – modelleringssamarbeidsmuligheter i praksis” ut-

ført ved universitetet i Aalborg i 2008 (30) satte opp en sammenligning av forskjellige samhandlings-

egenskaper ved tre ulike scenarier; 1. gårsdagens BIM, 2. dagens BIM og 3. fremtidens BIM. 

Tabell 3: Sammenligning av samhandlingsscenarioer. (30) 

Scenarier 1. Separate modeller 2. Separate modeller 

med sammenstilt mo-

dell 

3. Én delt modell 

Redundans Redundans eksisterer. 

Når oppdateringer er 

utført, må enkelte opp-

gaver gjentas i andre 

modeller. 

Redundans eksisterer. 

Når oppdateringer er 

utført, må enkelte oppga-

ver gjentas i andre mo-

deller. 

Redundans kan unngås, 

og oppdateringer trenger 

ikke gjentas. 

Dataintegritet 

og konsistens 

Regler og prosedyrer er 

utviklet i hver organisa-

sjon. Kryssjekking er 

vanskelig å utføre. 

Regler og prosedyrer er 

utviklet i hver organisa-

sjon, men kryssjekking 

kan utføres av program-

vare på sammenstillings-

modellen. 

Regler og prosedyrer må 

utvikles sammen. Kon-

troller utføres på den 

delte modellen. 

Tilgjengelighet Koordinatorene og kun-

dene har vanligvis til-

gang til modellen gjen-

nom utskilte visninger. 

Koordinatorene har oftest 

kun tilgang til sammen-

stillingsmodellen. Kunder 

får tilgang til modellen 

gjennom utskilte visning-

er. 

Brukere fra alle grupper 

kan gis tilgang på gruppe- 

eller individuelt nivå, og 

kan produsere sine egne 

visninger når som helst. 
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Modellansvar Hver organisasjon har 

ansvar for sin egen mo-

dell. 

Hver organisasjon har 

ansvar for sin egen mo-

dell. 

Den totale organisasjo-

nen er ansvarlig for mo-

dellen, men hver organi-

sasjon kan være gitt an-

svar for relevante deler 

av modellen. 

Modelleierskap Hver partner har eier-

skap over sine egne 

modeller. 

Hver partner har eierskap 

over sine egne modeller. 

Eierskapet til bygnings-

modellen er felles. 

Ytelse Ressurser sløses når de 

samme dataene må 

opprettes eller vedlike-

holdes i flere modeller. 

Ressurser sløses når de 

samme dataene må opp-

rettes eller vedlikeholdes 

i flere modeller. 

Ressurser sløses ikke på 

gjentakende operasjoner. 

 

Egenskapene forklarer de slik: 

Redundans – Redundante modelldata er data som forekommer mer enn en gang, som representerer 

samme fakta. Hvis disse dataene skal oppdateres, er det viktig å oppdatere alle forekomstene. 

Dataintegritet og konsistens – Dataintegritet viser til nøyaktigheten eller riktigheten til data, det vil 

si at modelldata representerer korrekte virkelighetsfakta. 

Konsistens viser til logisk sammenheng, det vil si at data ikke er motsigende. En måte inkonsistente 

data kan oppstå på, er når redundante data oppdateres, uten at alle forekomstene oppdateres. 

Imidlertid kan data være inkonsistent på mange andre måter, og det understrekes at dataintegri-

tet og konsistens ikke er ensbetydende. Data kan være konsistente selv om de ikke er korrekte. 

For å sikre og opprettholde dataintegritet og konsistens av modelldata er det nødvendig å etable-

re regler og prosedyrer som brukerne må følge. Det er også nødvendig å gjennomføre jevnlige 

kontroller og sammenligninger. Unøyaktige og inkonsistente data kan medføre feilinformasjon. 

Tilgjengelighet – Modelldata kan aksesseres ulikt av ulike brukere eller kunde. Brukerne er delt i tre 

grupper: 1) modellskapere, 2) modellkoordinatorer og 3) modellkunder. Brukerne kan ha direkte 

tilgang, eller kan få tilgang gjennom mer privilegerte brukere. 

Modellansvar – Enkelte oppgaver er nesten alltid knyttet til modelldata. Derfor må det være tydelig 

avklart i brukernes organisasjon hvem som er ansvarlig for de ulike oppgavene som utføres på 

modelldataene. 

Modelleierskap – Eierskap viser til hvem som eier modellen i prosjekteringsfasen. 

Ytelse – Ytelse viser i denne sammenhengen til ressursbruken for opprettelse og vedlikehold av mo-

delldata. (30) 
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5.3.4 Brukerhåndtering 

Blant fordelene med delt modell er det en viktig forutsetning: “Regler og prosedyrer må utvikles 

sammen.” Et viktig stikkord for å få størst mulig effekt av å gå over til BIM-server og delte modeller er 

samhandling. BIM-serveren må derfor legge til rette for god håndtering av brukere og tilgjengelighet. 

Brukere må gis korrekt tilgangsnivå slik at de har god mulighet til å utføre de oppgavene de skal på 

modellen. Brukere kan ha behov for ulik tilgang til ulike deler av modellen. I tillegg må serveren kun-

ne håndtere samtidig arbeid og konflikter på en god måte. Men uansett hvor godt teknologien takler 

rot og konflikter; best flyt oppnås med tilpassede prosedyrer. Siden totalentreprenøren har koordi-

nerende rolle, er det kanskje mest naturlig at de organiserer prosedyrene, som kontraherte partnere 

må følge. I god samarbeidsånd, og for best mulig resultat, utarbeides selvfølgelig prosedyrene med 

alle aktører involvert. Standard Norge kan også med fordel være en part i utarbeidelsene, på denne 

måten får de innsikter og innspill som de kan bruke til å tilpasse sine standardkontrakter for bran-

sjen. 

5.3.5 Modellhåndtering 

Siste scenario i Tabell 3 handler om “én delt modell”, buildingSMART ønsker all informasjon inn i én 

IFC-fil. Det kan virke som om BIM-ens store ideal er én fellesmodell på en BIM-server gjennom hele 

prosjektet – den opprettes som idéskisse og lever sitt liv til bygget rives. Skeptikerne er snare med å 

sette seg på bakbeina, dette er et urealistisk mål, bransjen er for kompleks til at det går an å kjøre 

gjennom et helt prosjekt med én og samme BIM. Fullt så bastante er ingen av partene, og begge har 

rett. En fremtidig BIM-server bør holde mest mulig informasjon, men problemene med store filer og 

uoversiktlig filkoordinering er ikke lenger et tema. Likeledes vil nok utfordringene med å endre på 

objekter, særlig å gå fra et grovt til et finere detaljnivå, beskrevet i (1), bli løst på en elegant måte.  

Magnus Haugsand peker i sin masteroppgave (31) på et viktig punkt som støtter skeptikerne; under 

prosjekteringen er det ofte behov for å vurdere flere ulike løsninger på samme problem. Derfor er 

det behov for flere modeller. Alternativene bygger gjerne på samme utgangspunkt, og vil da ha en 

felles komponent som illustrert i Figur 12. Ved to adskilte modeller får vi igjen utfordringene knyttet 

til redundans. En BIM-server bør derfor ha funksjonalitet for at ulike alternativer er knyttet til den 

felles komponenten på en slik måte at: 

 Alternativene hver for seg oppleves som fullverdige modeller, Figur 12 a). 

 Man kan arbeide med den felles komponenten uten at endringer må gjøres flere steder. 

 I tillegg kan det være greit om grensen mellom alternativene og felles komponent er fleksi-

bel. Det vil si at dersom man under arbeidet med alternativ 1 finner ut at deler av felleskom-

ponenten bør endres, men disse endringene ikke er nødvendige for alternativ 2, vil felles-

komponenten reduseres til den uberørte delen. 
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Figur 12 a) og b): Ulike forslag til tak med felles komponent. (31) 

5.3.6 Versjonskontroll 

Noen ganger havner man på et litt feil spor. Det kan være ønskelig å gå tilbake til et tidligere punkt, 

og starte på ny derfra. Versjonskontroll hvor endringer logges, også gjerne med hvem som har gjort 

hva og når, bør være implementert på serveren. Dette vil fungere som en “angre”-funksjon, samt at 

det er klart hvem som har gjort hva. Sistnevnte kan også brukes til å avklare ansvarsforhold, mye tid 

brukt på diskusjoner og uenigheter kan unngås, også juridisk. (31) 

I Aker Solutions satser de stort på kunnskapsbasert engineering (KBE) for prosjektering av sine 

offshorekonstruksjoner. De utvikler programmoduler hvor kjent kunnskap legges inn som regler. Ved 

å legge inn noen grunnleggende egenskaper og parametere for den konstruksjonen som skal prosjek-

teres, kjører programmet gjennom reglene, og ender opp med en ferdig prosjektert konstruksjon. 

Dette må ikke forveksles med regelsjekkere, som kun verifiserer ferdig prosjekterte modeller opp 

mot implementerte regler. KBE er et konsept som burde vært interessant også for mange deler av 

byggebransjen. Investeringskostnadene er store, men det skal ikke brukes i mange prosjektene før de 

er spart inn igjen.  

Neste steg er imidlertid interessant med tanke på å nyttiggjøre seg av BIM-serverens endringslogg; 

Aker Solutions opplever sjelden at kunden ikke kommer med endrede krav et stykke ut i prosjekte-

ringen. I stedet for å prosjektere på nytt, endres parameterne i programmet, og det kjører reglene 

fra det punktet endringen er på ny med oppdatert utgangspunkt. Hvis BIM-ens endringslogg kan bru-

kes som en serie med regler og relasjoner, trenger ikke en feil eller endring bety mye merarbeid. 

Særlig hvis flere fag har gjort arbeid med relasjoner til det som må endres, vil disse fagmodellene 

bygges opp igjen automatisk. Verifisering av oppdateringene må gjøres, derfor varsles selvfølgelig 

alle berørte parter. 

5.3.7 Status 

Med mange aktører involvert i samme modell, er det som sagt viktig å ha gode prosedyrer for hvor-

dan man skal arbeide med og i modellen. For å redusere behovet for korrigeringer, er det greit om 

ikke elektroingeniørene prosjekterer sin del rundt en uferdig konstruksjon. Prosedyrene kan fortelle 

når de skal begynne, men det kan være greit å kunne se status på objektene direkte i modellen. Sta-

tus kan også fortelle om objekter, eller delmodeller, er under bearbeiding akkurat nå, og de kan da 

låses for å unngå konflikter med flere som forsøker å endre objekter samtidig. Denne funksjonen har 

fått tilnavnet utsjekk – siden man “sjekker ut” deler av modellen. Selv om man låser et objekt, er det 

ikke sikkert det er nødvendig å låse alle attributtene. En kalkulatør trenger ikke å hindres i å oppdate-

re kostnadstallene for et objekt, selv om arkitekt flytter det rundt. 
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Det kan være forstyrrende for andre brukere å oppleve at objekter flyttes rundt, endres, legges til 

eller slettes i sanntid. For øvrig en nyttig funksjon for samhandlingsmøter med deltakere på ulik loka-

sjon, eller om man trenger hjelp og instruksjoner utenfra. Derfor kan en innstilling være om andre 

skal kunne følge arbeidet i sanntid, eventuelt spesifisert hvilke brukere. 

5.3.8 Oppsummering 

I dette kapitlet har konsepter og funksjonaliteter som kan være aktuelle for en fremtidig BIM-server 

blitt gjennomgått og diskutert. Det er ikke lagt vekt på hvordan hver funksjon skal implementeres, da 

dette vil være avhengig av blant annet hvilken teknologi, kjernestruktur og kodespråk som benyttes. 

Hensikten er å tegne et bilde av de mulighetene som ligger i teknologien. All funksjonalitet illustrert 

her er teknisk ukomplisert å få til. Det står og faller mer på det organisatoriske, og ikke minst økono-

miske. Kapittel 6 tar for seg ulike strategier å posisjonere seg for utviklingen av bruk av dataverktøy i 

bransjen. Disse vil være enklere å vurdere når man er klar over hva som finnes av muligheter, og hvor 

det ser ut til at veien vil gå. 

Fokuset på databaser, og strukturert informasjon som alltid er lett tilgjengelig, vil man se stadig mer 

av fremover. Hovedgrunnen til at det ikke gis helt slipp på bruk av filer enda er at alt lagret på lokalt 

minne (RAM) går tapt når strømmen kuttes. Derfor er det bruk for harddisker for langvarig lagring. 

Disse er igjen ikke raske nok enda til også å overta minnets funksjon. Informasjonen i minnet over-

flyttes til harddisken i form av en fil når man trykker på lagre i et program. Det er utviklet et minne 

hvor data ikke går tapt når strømmen kuttes, såkalt varig minne, og som derfor gjør harddisk overflø-

dig. (32) Foreløpig er dette så dyrt at det ikke er et reelt alternativ til verken harddisk eller minne 

enda. Det spås at teknologien blir billig nok til at den blir utbredt i både datamaskiner og servere, og 

da kan man gå bort fra den allerede 60 år gamle fil-filosofien. Når det ikke lenger er behov for filer 

internt i en maskin, bør det heller ikke være nødvendig å bruke for utveksling mellom maskiner. Alle-

rede i dag er dette svært utbredt i form av streaming, for eksempel av musikk, fra server til minnet i 

lokal datamaskin over internett. 

Ikke la fremtidens teknologi komme som et sjokk på bedriften. Man bør allerede i dag tilpasse sine 

prosedyrer til å møte fremtidens teknologi, ikke bruke for mye ressurser på gårsdagens. 

5.4 Sammenligning av BIM-servere 

Dette kapitlet tar for seg ulike BIM-servere på markedet. På grunn av lisenser og omfattende oppsett 

før matnyttig uttesting hadde vært mulig, er det valgt å ta gjennomgangen som et litteraturstudium. 

Noen av løsningene er tidligere testet av andre, mens andre løsninger er så tidlig i utviklingen at det 

ikke finnes noen testbar utgave. Generelt går utviklingen av BIM-servere så raskt at selv nyere test-

rapporter kan være utdatert. Det er derfor her lagt mest vekt på funksjonalitet og konsept, og hvilken 

teknologi de ulike bygger på. Samtidig er flere så tidlig i konseptfasen at det kan være store endringer 

fra versjon til versjon, også endringer i konsept. Enkelte funksjoner kan bli fjernet i nyere utgaver, for 

eksempel hvis det viser seg at de ikke fungerer som tiltenkt, feil ikke lar seg rette, eller brukerne ikke 

synes noe om dem. 

Enkel sammenligning av funksjonalitet for utvalgte BIM-servere finnes i Vedlegg A. 
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5.4.1 IFC Model Server Development Project 2001-2002 

I juni 2001 gikk det finske forskningssenteret VTT Building and Construction (Valtion Teknillinen Tut-

kimuskeskus, på norsk: statlig teknisk forskning) og Japans største sikkerhetskonsern, SECOM CO. 

Ltd., sammen om utviklingsprosjektet IFC Model Server Development Project. Prosjektet gikk over ett 

år, hvor hensikten var å lage et rammeverk for fremtidige servere basert på IFC. Ideen var at IFC-filer 

eksporteres til en database på en server, som gjøres tilgjengelig for programvare ved bruk av web-

tjeneste over internett. På den måten kan flere programmer ha samme modell tilgjengelig, og de kan 

arbeide med modellen direkte i databasen. Bakgrunnen er ønsket om å redusere behovet for filut-

vekslinger som tar tid og ofte gir en uoversiktlig informasjonsflyt. 

Prosjektet resulterte i grunnleggende komponenter som er nødvendig for en BIM-server, som fritt 

kan brukes av andre aktører: 

 EXPRESS til XML konverter. 

 Et sett med spørringer, det vil si funksjonalitet for å opprette, oppdatere og velge IFC-

objekter i databasen. 

 Et mellomledd mellom overnevnte spørringer og SOAP webtjeneste. 

Komponentene kom alle kun i betaversjon, men prosjektets hensikt var heller ikke å lage en ferdig, 

eller komplett, løsning. De la et greit grunnlag for videre utvikling, som blant annet SECOM selv har 

utnyttet videre. SECOM har riktignok ikke endt opp med en salgbar BIM-server, men heller brukt 

erfaringen til å komme med innspill til buildingSMART og ISO under utvikling og standardiseringen av 

IFC. (33) (34) (35) 

5.4.2 Eurostep Share-A-space 

Eurostep Share-A-space er opprinnelig en PLM-serverløsning som først og fremst sikter på varepro-

duserende industri, med store kunder innen fly-, våpen- og bilprodusenter. Grunnleggende funksjo-

nalitet er bruker- og modellhåndtering med versjonskontroll. Løsningen har vært en samhandlings-

plattform for produktutvikling gjennom hele livssyklusen, samt for de ulike komponentene i et pro-

dukt. Disse er gjerne modellert i forskjellige DAK-programmer. Som i byggebransjen har hvert pro-

gram sitt filformat. Såfremt de baserer seg på STEP-struktur og følger tilhørende ISO 10303, noe fler-

tallet gjør, har Eurostep mulighet til å lage en eksport/import-modul for formatet. De har også laget 

moduler for visning og enkel endring av informasjon lagret på serveren, slik at brukerne ikke er av-

hengig av å eksportere til fil som må åpnes i et tredjepartsprogram. Selve modelleringen og andre 

kompliserte oppgaver og analyser må fortsatt gjøres i tredjepartsprogrammer. 

At Eurostep har mest erfaring innen vareproduserende industri, kan være både positivt og negativt i 

forhold til inntreden med BIM-server. 

÷ Negativt fordi byggebransjen er kompleks med mange små aktører, og har en lang tradisjon 

med mye implisitt forståelse, samtidig som det er liten grad av serieproduksjon av bygninger 

– hvert prosjekt er unikt. 
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+ Positivt fordi byggebransjen nå ser til vareproduserende industri for å effektivisere og kutte 

kostnader, og prøver å ta til seg for eksempel konseptene til slank produksjon. Da kan Eu-

rostep ta med seg kompetanse og konsepter over i BIM-utgaven. 

I 2006 ble Eurostep med i det fireårige EU-forskningsprosjektet InPro (Open Information Environment 

for Knowledge-Based Collaborative Processes throughout the Lifecycle of a Building – åpent informa-

sjonsmiljø for kunnskapsbaserte samarbeidsprosesser gjennom hele livssyklusen til en bygning), i 

samarbeid med blant annet NCC Construction Sverige. Erfaringen med byggebransjen de har tilegnet 

seg ved å delta i prosjektet, ønsker de å nyttiggjøre seg av når de nå tilpasser sin løsning også til den-

ne bransjen. Modulen kaller de BIM Collaboration Hub – BIM-samarbeidsnav. 

Et annet interessant resultat av InPro er sanntidsintegritet mellom Solibri Model Checker og Share-A-

space, se Figur 13. I Share-A-space sitt grensesnitt har man knappen Vis i Solibri, ved å klikke på den-

ne åpnes (del)modell valgt i Share-A-space i Solibri. Dersom et objekt deretter velges i Solibri, her 

rommet markert i grønn, får man opp tilhørende informasjon i Share-A-space, innringet, i sanntid. I 

vist versjon er det riktignok litt forsinkelser. I tillegg går ikke Solibri inn i databasen for å hente model-

len, den eksporteres som en IFC-fil, men med direkte kobling tilbake til databasen. 

 

Figur 13: Solibri (til høyre) integrert med Share-A-space, med sanntidskommunikasjon mellom dem. (36) 

Eurostep er altså fortsatt på stadiet med filutveksling som hovedkommunikasjonsform. Det ser fore-

løpig ut som om de fleste aktører følger i Eurosteps fotspor med først å få på plass brukerhåndtering 

og filutveksling, for å koble moduler direkte opp mot databasen som et senere steg. (37) (38) (39) 
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5.4.3 Jotne EPM Technology EDMserver 

Jotne EDMserver er i utgangspunktet veldig lik Eurostep Share-A-space. De var også opprinnelig en 

modellserver for vareproduserende industri, som nå også har implementert IFC-støtte – en naturlig, 

og til dels teknisk ukomplisert utvidelse for en server som bygger på STEP-strukturen og EXPRESS. 

Forskjellen fra Share-A-space er at mens Eurostep programmerer i Java, har Jotne utviklet sin egen 

Express Data Manager-teknologi (EDM). EDM er direkte basert på STEP, mens Eurosteps løsning er 

avhengig av konvertering fra IFC/STEP/EXPRESS til Java. Likevel vil EDMserver få større utfordringer 

med å bygge opp en objekt-relasjonsdatabase og en arkitektur som takler objektorienterte BIM-er 

når dette eventuelt kommer. Java er bygd opp objektorientert fra grunnen av, så å gå fra en STEP-

basert struktur og IFC-støtte i databasen, til fremtidige BIM-er, vil bli en mindre jobb for Eurostep 

enn for Jotne. (30) (40) (41) (42)  

For en enkel test av EDMserver, se (30). 

5.4.4 BIMserver.org 

For å unngå forveksling med begrepet BIM-server, brukes her BIMserver.org om løsningen som er 

utviklet i samarbeid med TNO og Eindhoven University of Technology. 

BIMserver.org er i likhet med Share-A-space programmert i objektorienterte Java, men følger også 

samme STEP-struktur som IFC. Foruten dette, og å ha mye av den samme funksjonaliteten i løsninge-

ne, er det ikke mye til felles mellom Eurostep og initiativtakerne bak BIMserver.org. Sistnevnte pro-

sjekt er “et initiativ av et par datanerder som ønsker å gjøre verden til et bedre sted”. (43) Produktet 

er gratis, og koden lansert under åpen kildekode-lisensen GPLv3. Det vil si at kildekoden er fritt til-

gjengelig og gratis å bruke. Enhver kan bygge videre på koden, under forutsetning av at også utvidel-

sene blir gjort tilgjengelige under den samme lisensen. Dette åpner for en form for dugnad som ikke 

er vanlig i profesjonelle bransjer, byggebransjen inkludert. Det mest kjente, største og kanskje mest 

vellykkede åpen kildekode-prosjektet så langt er operativsystemet Linux. Generelt kan man si at hver 

enkelt kan tilpasse og utvide BIMserver.org etter sine behov. Haken er at det krever kompetanse som 

er utenfor målgruppens kjerneområde. 

Versjon 1.0 ble lansert 4. februar 2011, og BIMserver.org er derfor en relativt ny aktør selv om de har 

hatt betaversjoner ute i en tid. De har ikke samme grunnlag og erfaring med til dels komplekse pro-

sjekter som blant annet Jotne og Eurostep har. På den andre siden begynte BIMserver.org med blan-

ke ark, og kan bygge opp en teknisk løsning basert på nyere kunnskap. De kan ta lærdom av andres 

erfaringer, og kan enklere posisjonere seg for fremtiden, da de ikke har en tung, gammel løsning i 

bunn med sine begrensninger. Samtidig er BIMserver.org en ren BIM-server. Også her har de da mu-

lighet til å bygge opp en bransjetilpasset løsning som ikke har unødvendige funksjoner og arbeidsme-

toder som henger igjen fra andre bransjer. 

I en bransje hvor åpent samarbeid oppleves som vanskelig og utfordrende, er man avhengig av at 

noen sterke aktører støtter opp om et prosjekt som BIMserver.org om utviklingstempoet skal holdes 

oppe. I sitt blogginnlegg karakteriserer David Harrison det som en høna og egget-situasjon. (14) BIM-

server.org har enda en del igjen før serveren er matnyttig, og aktører får igjen for eventuell investe-
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ring. Det sitter nok også en mental sperre på vissheten om at om man bruker ressurser på å forbedre 

BIMserver.org, bruker man ressurser på å hjelpe konkurrentene. (14) (44) 

5.4.5 Joint ProsjektHotell 

En annen tilnærmingsmåte for å utvikle en BIM-server, er å ta utgangspunkt i et dokumenthotell. Et 

dokumenthotell er en dokument-, eller filserver, med brukerkontroll. Grensesnittet er mer bruker-

vennlig enn tradisjonelle FTP-servere, og man trenger ofte ikke mer enn en nettleser for å få tilgang. 

Steget opp til en fullverdig BIM-server er imidlertid mye større enn fra modellservere av den typen 

Jotne og Eurostep hadde fra før. 

Joint offentliggjorde høsten 2010 at de inngikk samarbeid med Octaga AS (45) og Catenda AS (46). 

Octaga har utviklet koblinger mellom webtjenester og programvare, og har blant annet levert 3D-

visere og andre utvidelser for Jotnes EPM-løsninger. Flere av Catendas ansatte har bidratt med å 

utvikle buildingSMARTS standarder. Catenda tilbyr nå oppsett av og utvidelser til BIMserver.org. Pla-

nen var at Octaga skulle lage en kobling mellom Joints ProsjektHotell og BIMserver.org, hvor Catenda 

bidro med å tilpasse BIMserver.org til å møte ProsjektHotell. Det gikk ikke helt etter planen, ettersom 

Octaga gikk konkurs i januar 2011. (47) Samarbeidet mellom de to øvrige er foreløpig lagt på hylla. 

Ideen bak var uansett god, men inntil videre er ProsjektHotell fortsatt “bare” et dokumenthotell. 
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6 Langsiktig strategi 
Hovedfokus i denne rapporten er på tiltak som kan iverksettes relativt raskt, i noen tilfeller allerede i 

pågående prosjekter. En annen ting som også kan gjøres i morgen er å legge en langsiktig strategi. 

Når dette er gjort, bør man starte rimelig raskt med å innrette seg etter denne. 

Den mest utbredte strategien når det kommer til BIM-verktøy og -teknologi er å vente på program-

vareutviklerne. Blant de med mindre forståelse for programvareutvikling er begrunnelsen ofte at 

verktøyene ikke er ferdig utviklet enda. Da er det bedre å vente til dette er klart til bruk, fremfor å 

implementere halvferdig programvare. Det er litt tilbake til høna og egget-problematikken nevnt 

tidligere, bare her mellom utvikler og bruker. Utviklere trenger innspill fra reelle brukere for hvordan 

de ønsker det videre, mens brukerne venter på ferdig programvare. 

Rådgivere og arkitekter som posisjonerer seg for å få en stadig større rolle i byggeprosjektene, vil i 

større grad få systemer tilpasset dem i disse rollene. Det er så enkelt som at den som roper høyest 

blir hørt først. I stedet for å vente på at programmene skal bli “ferdige”, har entreprenør nå en yp-

perlig mulighet til å forme dem etter deres egne ønsker. Med tanke på den ledende rollen totalen-

treprenør har i en totalentreprise, vil BIM-server være et ypperlig verktøy for administrering og koor-

dinering av kontrahertes modeller. Det er naturlig at entreprenør setter opp og administrerer serve-

ren. I dag er det ikke nødvendig med mye IKT-personell og store serverparker i eget hus for å sette 

opp og drifte slike systemer, men dette avhenger av hvilken strategi man velger. 

Variasjonene i strategiene går i hovedsak ut på hvor mye av utstyr og personell entreprenør skal sitte 

på selv, og hvor delaktige de skal være i utvikling av serverløsninger. Økt utbredelse av såkalte nett-

skyløsninger gjør at bedrifter som ikke har IKT som kjerneområde, ikke trenger å bygge opp en stor 

serverpark selv. I stedet leier man plass hos en av nettskyleverandørene, og får tilgang via internett. 

Dagens brebåndshastigheter gjør de fleste oppgaver håndtererbare. Skalerbarhet er en av fordelene 

med en slik løsning. Har man et stort prosjekt på gang, kan man enkelt leie mer plass og kapasitet i 

“skyen”. Når prosjektet er over, reduserer man leieavtalen. Entreprenør slipper med andre ord å 

kjøpe inn fysisk kapasitet for å takle toppene, som mesteparten av tiden vil stå ubrukt. 

Mulige strategier følger. 

6.1 Alt satt ut, passiv rolle 

Entreprenør kan velge å bruke minst mulig ressurser på IKT, og fokusere på sitt kjernevirke. Drift og 

oppsett av programvare, og serverløsning med brukertilgang, kan settes ut til konsulenter og leve-

randører. Avhengig av hvilke avtaler som gjøres, er denne løsningen veldig fleksibel. Konsulenter 

leies ved behov, og kapasitet utvides ved behov. Løsningene som velges er uttestet og stabile, og 

leverandør eller utvikler står for support, og de tilbyr ofte opplæring og kursing. 

Entreprenør deltar ikke aktivt i videreutviklingen av løsningene. Tilbakemeldinger begrenses stort 

sett til klager til leverandør når noe ikke fungerer som det skal. Selv i en passiv rolle bør tilbakemel-

dingsprosedyrer som foreslått i kapittel 4.8 være et minimum. Entreprenør står også relativt fritt til å 

skifte leverandør hvis de er misfornøyde, eller konkurrerende løsninger passerer når det kommer til 

funksjonalitet eller kvalitet per pris. Et skifte går sjelden smertefritt, det blir mye nytt å sette seg inn 

for brukerne. En prosjektbasert byggebransje har likevel større muligheter til å skifte løsninger enn 
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andre industrier som har kontinuerlig produksjon. Med denne strategien er det stort sett løsninger 

som finnes på markedet fritt tilgjengelig for alle som er aktuelle. Et konkurransefortrinn over andre 

entreprenører gir den altså ikke. 

Det er ikke sikkert dette er den billigste løsningen, hverken totalt sett eller på lang sikt. Det foretas 

ikke en økonomisk sammenligning av de ulike strategiene i denne rapporten. 

6.2 Drifter selv, passiv rolle 

Egen IKT-avdeling som installerer programvare, konfigurerer og drifter servere, og gir teknisk sup-

port, er vanlig blant de litt større entreprenørene. Med kvalifisert personell på huset kan dette bru-

kes også til å løse små brukerproblemer som oppstår i hverdagen, slik som oppdatering av nettleser, 

operativsystem eller virusprogram. Oppgradering av hardvare og overgang til nyere teknologi for 

bruker- og filhåndtering, må entreprenøren stå for selv. Investeringene må konkurrere med øvrige 

poster på budsjettet og blir fort nedprioritert i nedgangstider. Byggebransjen er veldig konjunkturføl-

som, og nedgangstidene opptrer hyppig. 

Support, konsulenter og opplæring for bruk av BIM-løsningene leies likevel utenfra. Tilbakemelding til 

disse skjer fortsatt for det meste kun når man finner feil eller trenger hjelp utover det egen support 

kan bistå med. 

6.3 Partner, aktiv rolle 

Samarbeid med BIM-serverutviklere kan være et smart trekk. Entreprenør kan da påvirke utviklingen 

til deres fordel. I InPro-prosjektet ble Eurosteps inntrykk følgelig farget av fremstillingen fra de aktø-

rene som var involvert i prosjektet, og mest av dem som ropte høyest. Dette kan være et godt våpen 

i kampen mot pågående rådgivere og arkitekter. Man er nødvendigvis ikke avhengig av at EU eller 

noen andre drar i gang slike prosjekter for å få til et samarbeid. Initiativet kan tas av aktørene selv, og 

det kan innledes en form for partnerskap mellom entreprenør og en BIM-serverutvikler. Begge er 

avhengige av hverandre for å få utviklet en god løsning, og hva er vel ikke et bedre tidspunkt å gjøre 

det på enn nettopp nå i startfasen. Figur 7 gjelder like godt for programvareutvikling som for andre 

prosjekt. 

De større leverandørene setter gjerne opp BIM-serveren på egne servere. For løsninger som BIMser-

ver.org, er både nettsky, egne servere og tredjepartsleverandørers servere alternativer. Det vil være 

avhengig av om man velger en strategi med å drifte selv eller å sette det ut, jamfør de forrige avsnit-

tene. 

6.4 Egenutvikling 

Full kontroll over programvaren og utviklingen får man imidlertid ikke før man står for det selv. Da 

beveger man seg langt utenfor kjerneområdet til entreprenørene, og det krever eget personell og 

langsiktig tidshorisont. 

I Aker Solutions har de organisert utviklingen av KBE-programvaren i et heleid datterselskap, KBeDe-

sign. De jobber utelukkende med løsninger for Aker Solutions, som skal sikre moderbedriften konkur-

ransefortrinn i forhold til andre offshore-konstruksjonsselskaper. (48) Norconsult har også et heleid 
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datterselskap, NoIS (Norconsult informasjonssystemer AS) (49) som utvikler programvare til eget 

bruk. I motsetning til KBeDesign, selger NoIS sine løsninger også til andre. 

Satsingen kan organiseres som en egen avdeling, tilsvarende Kunnskapssenteret, underlagt denne 

avdelingen, eller som et datterselskap. Det kan være kostbart og vanskelig å bygge opp en god løs-

ning fra bunnen av på egenhånd. Et alternativ kan være oppkjøp av et eksisterende selskap. 
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7 Konklusjon 
BIM-verktøy begynner å bli vanlig til stadig flere oppgaver i totalentreprisene. Likevel er det fortsatt 

de gamle prosedyrene som råder. De blir lite tilpasset mulighetene BIM kan gi. Det tilstrebes i stedet 

å tilpasse BIM-verktøy til disse gamle prosedyrene. 

For å få til en mest mulig smertefri og effektiv omstrukturering er det to ting som må være på plass: 

 Kartlegging av hvordan det jobbes i dag. 

 Et mål å sikte mot. 

Det er enklere å drive omstruktureringer dersom man har oversikt over hvordan situasjonen er i dag. 

Da kan man identifisere hvilke endringer som må til, og hva som eventuelt kun trenger mindre juste-

ringer. De fleste er klar over dette i dag, men feilen som mange gjør er at de ikke tar med begge 

punktene. Endringer uten et felles mål blir ikke alltid samkjørt, og utviklingen ender med å gå sakte-

re. 

I denne rapporten er det kommet frem til at gode BIM-serverløsninger kan være et mål. Økt bånd-

bredde, og inntog av nettskyløsninger bidrar også i den retningen. Det er identifisert muligheter som 

sannsynligvis vil komme i en fremtidig løsning, og det er tatt utgangspunkt i disse og ikke nødvendig-

vis i det som er tilgjengelig i dag. 

Ny teknologi fører ikke automatisk til fordeler. Teknologien må tas i bruk på en god måte, og gårsda-

gens organisering er ikke alltid den som passer best i morgendagens byggebransje. I stedet for å sitte 

og vente på teknologien, er det foreslått tiltak som kan være et steg i riktig retning. Forenkling er et 

viktig stikkord, og vil gjøre at utviklingen av programvare går raskere og blir billigere. Tiltakene bør 

innføres så snart som mulig, gjerne i pågående prosjekter. En oppsummering av noen av hovedele-

mentene er: 

 Enklere og tydeligere kontrakter med et lettere språk, samt å vise fleksibilitet i overgangsfa-

ser. 

 Økt tillitt til de andre i bransjen. 

 Bedre kommunikasjon, følger naturlig av forrige punkt. 

 Tidligere og oftere samarbeid og mer åpenhet. 

 Enklere strukturering og tydeligere skiller mellom faser og steg. 

 Helhetlig og langsiktig økonomi og strategi. 

Strategien forteller om hvilken vei som skal tas mot målet. En aktiv strategi er absolutt å foretrekke. 

Entreprenørene må velge selv mellom å sette IKT-delen ut i nettskyen, å ha en egen server eller å ha 

en hel utviklingsavdeling/datterselskap. Det er avhengig av faktorer som entreprenørens størrelse, 

kortsiktig og langsiktig økonomi og hvor bredt de satser. Det er derfor vanskelig å gi et generelt råd. 
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7.1 Videre arbeid 

Det er etter hvert blitt en del studentoppgaver, og rapporter for øvrig, som tar for seg BIM generelt, 

og ser på helheter og trekker overordnede linjer. Kommende forskning bør i større grad gå smalere 

og dypere til verks. Flere utfordringer og områder hvor det ønskes mer informasjon er identifisert, 

noen av dem følger her. Deretter bør disse igjen følges opp av at resultatene sees i et større og mer 

helhetlig perspektiv. Noen av løsningene kan nok brukes flere steder i et byggeprosjekt. 

Under arbeidet med denne oppgaven, var det interessante temaer som dukket opp, og som gjerne 

skulle ha blitt utforsket dypere. Noen av dem så omfattende at de tas med her som forslag til egne 

prosjekt- og/eller masteroppgaver: 

 KBE i byggebransjen. Temaet er stort, men KBE kan være til stor nytte i BIM. 

 Semantikk og kategorisering – hver mann sitt system, eller samarbeid på tvers av bransjene? 

Oljebransjen har arbeidet med sin semantikk i flere år, og har lagt ned store ressurser i det, 

hvorfor starter da byggebransjen fra grunnen av med sitt eget system? Bør ikke systemet 

være universelt, uansett hvem som “finner det opp”? 

 FDV og som bygd-BIM – hvordan følge opp endringer underveis? Det gjøres mange endringer 

og tilpasninger, særlig under bygging, som ikke fanges opp, med det resultat at som bygd-

dokumentasjonen egentlig er “som prosjektert”. 

 Full test av BIM-server. En full gjennomgang og uttesting av en eksisterende BIM-server, slik 

den oppleves for brukerne. Hva er allerede på plass og fungerer bra, hva trenger videre utvik-

ling, og hva savnes? 

 Hvis IFC hadde blitt påbegynt i dag. buildingSMART og IFC har fått mye kritikk fra flere hold. 

Er det hold i kritikken? Hva hadde/burde vært gjort annerledes om IFC ble påbegynt i dag? 

 Detaljnivå (LoD). Danskene har utarbeidet et syv trinns-system, amerikanerne har delt sitt i 

fem. Bør ikke dette også standardiseres globalt? I tillegg finnes det lite funksjonalitet, om no-

en, i programvaren for å starte med grovprosjektering, for så å få et mer detaljert nivå utover 

i prosjektene. 

 BIM under oppføring. Fortsatt brukes DAK-programmer til å lage 2D-tegninger parallelt med 

at bygget prosjekteres i 3D i en BIM. De som har kommet ett steg lengre henter tegninger di-

rekte fra BIM-en. Skal det fortsatt være 2D-tegninger fagarbeidere skal bygge etter? Oppga-

ven bør kartlegge hva byggearbeiderne trenger, ikke hva ingeniørene tror (eller har bestemt 

at) de trenger. 

En annen type arbeid som også kan være aktuelt som studentoppgaver er programvareutvikling, for 

eksempel av moduler/funksjonalitet til BIMserver.org. 
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