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1 Forord 

Forord 
Denne hovedoppgaven ble skrevet ved avdeling for ingeniørfag - bygg ved Høyskolen i Oslo og 

Akershus våren 2012 og omhandler emnet BIM. Oppgaven er også utført i samarbeid med AF 

Gruppen Bygg Oslo. Vår veileder ved Høyskolen i Oslo og Akershus har vært Christian Nordahl 

Rolfsen.  

Vi retter en stor takk til AF Gruppen, Peab, Moderne Byggfornyelse og Skanska som har vært villige til 

å stille til intervju, og som har gjort det mulig å gjennomføre denne oppgaven. Det rettes også en 

spesiell takk til Inge Handagard hos AF Gruppen, vår veileder ved HiOA Christian Nordahl Rolfsen og 

vår eksterne veileder Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator i buildingSMART Norge. Vi takker også 

Skanska for å ha bidratt til at vi kunne gjennomføre et casestudie ute ved ett av deres pågående 

prosjekter. 

BIM er et emne det fokuseres mer og mer på i byggebransjen fremover, og derfor ønsket gruppen å 

se på nettopp et slikt dagsaktuelt tema. Vi har deltatt på et BIM-seminar i regi av buildingSMART, der 

vi også fikk gode innspill til hva denne oppgaven kunne omhandle.  

Helt fra gruppen valgte emnet BIM, har vi utarbeidet flere ulike problemstillinger og studert ulike 

typer litteratur for å komme frem til hvilket tema vi skulle velge. BIM er et såpass vidt begrep og 

omhandler mange ulike problemstillinger og utfordringer. Det ble derfor brukt mye tid i 

oppstartsfasen på å velge en type hovedoppgave som føltes overkommelig å gjennomføre innenfor 

de gitte tidsrammene. Samtidig ønsket vi å vinkle oppgaven på en litt annen måte enn det som har 

vært vanlig for tidligere hovedoppgaver innenfor temaet BIM.   

I denne oppgaven har vi forsøkt å kartlegge hvilke muligheter og utfordringer man har for å 

kombinere tradisjonell produksjonsstyring med BIM. Hovedfokuset er å kartlegge hvor langt 

byggebransjen har kommet i sitt arbeid med implementering av BIM i produksjonsprosessen.  
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Sammendrag 
Oppgaven har som hovedfokus å se på mulighetene for å implementere BIM i produksjonen ute på 

byggeplass. Det defineres hvilket informasjonsbehov som kreves fra en BIM-modell for å 

gjennomføre dette. Videre er det kartlagt hvilke fordeler og ulemper BIM i produksjonen gir i dag. 

Et omfattende litteraturstudie ble utført i startfasen av denne oppgaven for at gruppen skulle få 

bedre oversikt og forståelse for emnet BIM, men også for å finne en relevant problemstilling. 

Kvalitative intervjuer ble gjennomført hos flere aktuelle aktører som allerede har, eller er i gang med 

implementeringen av BIM i sin virksomhet. Kun personer med hovedansvar for BIM i sin bedrift ble 

kontaktet. Gruppen ville også kartlegge hvordan bransjen stiller seg til mulighetene for å 

implementere BIM ute på byggeplassen, men også hvordan dette er mulig å gjennomføre og hvilken 

informasjon som kreves fra modellen i den sammenheng. 

Det ble utført et casestudie ved det nye hovedkontoret til Statoil på Fornebu. Der fikk gruppen 

anledning til å se på hvilke muligheter og utfordringer BIM gir i produksjonen i praksis. Ved dette 

prosjektet har de kommet langt i å implementere BIM på byggeplassen, noe gruppen fikk se 

nærmere på. BIM presenteres som noe mer enn bare en 3D-modell. 

BIM - bygningsinformasjonsmodellering – er et system som kan være med på å utvikle 

byggebransjen. Selv om mulighetene ligger godt til rette for aktørene, er det fremdeles flere som 

benytter seg av tradisjonelle metoder.  

Intervjurundene viser at kunnskapsnivået til aktørene er meget høyt, men at noen er mer offensive 

enn andre når det gjelder den videre utviklingen av BIM. Mulighetene er godt tilrettelagt for at BIM 

skal ta steget videre, men bransjen er varsom når det gjelder bruken av nye systemer.  

Det er sett på hvilke muligheter som finnes for at BIM kan benyttes i større grad ute på byggeplass. 

Gjennomføringen av dette krever god tilrettelegging og oppfølging. Erfaring gruppen har opparbeidet 

seg viser at bransjen er på god vei med å tilrettelegge for dette, her i form av et system på et 

nettbrett. 
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1. Innledning 

1.1 Forskningsoversikt 

Vårt ønske var å skrive en original oppgave. Det kan være tidligere oppgaver som har påbegynt vårt 

tema, men som kanskje ikke har fått testet ut dette i praksis på grunn av datidens mangel på 

teknologi og programvare. Gruppen har utført et omfattende litteraturstudie i forkant av oppgaven. 

Noen utvalgte oppgaver er fremvist i tabell 1 og underbygger gruppens valg av type oppgave og 

problemstilling. 

Referanse Metode brukt Faktorer undersøkt Resultater som viser til vårt 

valg av problemstilling 

Terje Skogheim, 

Masteroppgave 

[10] 

- Induktiv forskning med 
kvalitativ metode   
- Litteraturstudie 
- Kvalitativt intervju 

- Muligheter og utfordringer ved 
bruk av BIM hos entreprenør 
med hensyn på mengdeuttak og 
fremdrift 
- Benytter IDDS som rammeverk 

- Ikke sett på mulighetene for å benytte BIM i 
produksjon 
- IDDS ønskes å benyttes som et rammeverk 

Anders Qviller, 

Masteroppgave 

[11] 

- Litteraturstudie 
- BuildingSMART seminar 
- Kvalitativt intervju 

- Implementering av BIM hos 
entreprenør med hensyn på 
mengdeuttak og 
fremdriftsplanlegging 

- BIM i mengdeuttak gir en tidsbesparelse 
- IDDS er benyttet som et rammeverk, men 
kun innenfor mengdeuttak i kalkulasjonen. Vi 
benytter IDDS, men som et rammeverk ved 
bruk av BIM ut i produksjonen 

Marte Bostad, 

Ingvill Singsdal, 

Lillian Gjerp, 

Bacheloroppgave 

[12] 

- Litteraturstudie 
- Kvalitativt intervju 
- Casestudie 

- Hvordan effektivisere 
byggeprosessen ved bruk av BIM 
- Hvordan kan BIM 

implementeres i produksjonen? 

- Det er sett på muligheter for å benytte seg 

av BIM i produksjon. Denne oppgaven har 

ikke testet dette ut i praksis, noe vi derfor 

ønsker å ta videre i vår oppgave. Det er heller 

ikke undersøkt hvilken type informasjon som 

er nødvendig for å få dette til. 

Kjetil Ramstad, 

Masteroppgave 

[13] 

- Litteraturstudie 
- Møtevirksomhet 
- Test av programvare 

- Fremdriftsplanlegging med BIM 
i produksjon 
- Skråstrekplanlegging (4D) 

- Gruppen ønsket først å ta for seg denne 

tematikken, men oppgaven ville bli for lik 

flere gamle oppgaver og 4D ble da valgt bort 

Katrine Solheim, 

Masteroppgave 

[14] 

- Kvalitativt intervju 
- Kvantitativ undersøkelse 
- Casestudie ved pågående 

byggeprosjekt 

- Prosesser og tverrfaglig 
kommunikasjon i forprosjekt med 
bruk av ny teknologi. 
- Virtual reality (programvare) 

- Her ble det sett på valg av metode, da vi 

først ønsket en spørreundersøkelse. Gruppen 

konkluderte med at kvalitative intervjuer var 

det beste for å undersøke vår problemstilling 

Christian 

Vatnedalen Vik, 

Marianne Gry 

Buraas, Maria 

Øverbø Nevjen, 

Bacheloroppgave 

[15] 

- Litteraturstudie 
- Kvalitativt intervju 
- Kursdeltagelse 

- Koblingen mellom BIM og Lean 

for å forbedre produktiviteten. 

- Undersøkt hvilke muligheter Lean gir. 

Gruppen ønsket da å se på hvordan man kan 

effektivisere byggeprosessen ved å 

implementere BIM i produksjonen 

Nina Bjørke, 

Masteroppgave 

[16] 

- Bruk av programvare 
- Kvantitativ 
spørreundersøkelse 
- Litteraturstudie 

- Bruk av BIM i byggeprosjekt 
- Hva er BIM?  
- Generelle fordeler og ulemper 

med BIM 

- Undersøker muligheter med BIM i 

byggeprosessen. Skraper kun på overflaten 

hele veien. Gruppen ønsker å ta steget videre 

med en case for å teste ut BIM i praksis 

Magnus 

Haugsand, 

Masteroppgave 

[17] 

Her er det ingen 
metodekapittel. 
- Litteraturstudie 
- Baserer seg på tidligere 

oppgave skrevet av forfatter 

- Effektivt ingeniørarbeid med 
BIM 
- Optimal bruk av BIM i 

produksjon 

- Her undersøkes det hvordan informasjon i 
BIM-modellen kan utnyttes mer effektivt. 
- Ikke tatt for seg bruk av BIM ut på 

byggeplass 

Tabell 1: Begrunnelse for valg av oppgave 
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1.2 Aktualisering 

Digital(e) bygningsinformasjonsmodeller(ing) (BIM) er i dagens byggenæring et høyaktuelt tema. 

Fokuset på BIM har i de senere årene økt kraftig, spesielt etter at Statsbygg i 2007 gikk ut og krevde 

bruk av BIM i alle prosjekter fra 2010. [18]  

Effektivitet og produktivitet er sentrale problemområder for hvorfor implementeringen av digitale 

bygningsinformasjonsmodeller er svært relevant i dag.  Sammenlignet med fabrikkindustrien har 

produktiviteten i byggeindustrien fra 1964 – 2003 hatt en negativ utvikling[19]. Noe av nedgangen 

forklares ved innføringen av strengere krav og et mer omfattende standardverk, men dette forklarer 

på langt nær ikke den totale nedgangen. Byggebransjen har på bakgrunn av dette begynt å ta i bruk 

modellbaserte teknikker som bygningsinformasjonsmodeller (BIM). Man ønsker å innføre en 

produksjonsfilosofi som i større grad baserer seg på modellbasert prosjektering og 

produksjonsstyring. Dette vil øke effektiviteten, produktiviteten, graden av samhandling, gi en mer 

effektiv ressurshåndtering og bedre lønnsomheten. I byggebransjen er dette en relativt ny 

tilnærmingsmetode, og verdien av BIM er enda ikke kartlagt i alle ledd av et byggeprosjekt. 

Prosjekter krever håndtering av store mengder kompleks informasjon. En BIM-modell er et verktøy 

for håndtering av nettopp denne informasjonen. Med BIM vil man kunne utvikle samhandling i en 

byggeprosess på nye måter. Alle endringer vil skje koordinert, og alle involverte parter kan hente ut 

den informasjonen de trenger. Det er stor enighet i byggebransjen om at implementeringen av 

bygningsinformasjonsmodeller vil kunne gi økonomiske og administrative fordeler. Det påpekes fra 

flere hold at bygningsinformasjonsmodellering vil kunne bidra til mindre feilprosjektering, færre feil i 

produksjonen og redusert bruk av tid gjennom en byggeprosess.  

I denne oppgaven har vi forsøkt å kartlegge hvilke muligheter og utfordringer man har for å 

kombinere tradisjonell produksjonsstyring med BIM.  
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1.3 Bakgrunn 

Det fremgikk av litteraturstudiet at det var flere fordeler og utfordringer knyttet til implementeringen 

av BIM i byggebransjen. Mye av dette skyldes at bygningsinformasjonsmodellering er et tema i stadig 

forandring. Forutsetningene for bruk av BIM endres i takt med tilgjengelig teknologi, og innføringen 

av BIM setter nye krav til entreprenørene. Gruppen ønsket derfor å undersøke hvilke fordeler og 

utfordringer byggebransjen har i dag når det kommer til å ta i bruk BIM i større grad. 

Det stilles stadig spørsmål ved hvorfor bygningsinformasjonsmodeller ikke anvendes i 

produksjonsprosessen. Slik vi ser det er det mange som stiller spørsmål ved behovet for å ha BIM 

tilgjengelig ute i produksjonen. Det er stor usikkerhet rundt hvilken informasjon som bør være 

tilgjengelig på byggeplassen og hvem som bør ha tilgang til denne informasjonen. På bakgrunn av 

litteraturstudiet kunne vi ikke se at noen hadde undersøkt dette tidligere. I denne sammenheng følte 

vi også at det var nødvendig å stille spørsmål rundt hvordan fremtiden bør bli med BIM implementert 

i produksjonen. 

Når det gjelder å gjøre informasjonen tilgjengelig for flere, er det mange aktører på markedet som 

leverer programvare som støtter bruk via håndholdte enheter. Programvaren skal gi enklere tilgang 

til et korrekt, interaktivt tegningsunderlag, bedre visualisering av prosjektene og dermed gi bedre 

kvalitetskontroll av utført arbeid. Dette er informasjon vi mener bør gjøres tilgjengelig for både 

prosjektingeniører og formenn, men også for fagarbeiderne. Med dette mål ønsket gruppen å 

undersøke hvordan man kan få BIM-modellen ut på byggeplass. 

Det ble i 2011 skrevet en hovedoppgave ved Høyskolen i Sør-Trøndelag (HIST) hvor hovedhensikt var 

å kartlegge på hvilken måte BIM kan effektivisere byggeprosessen. Der ble det også undersøkt hvor 

langt byggebransjen hadde kommet på daværende tidspunkt når det kom til å få BIM ut på 

byggeplass. Studentene ved HIST hadde sine tanker rundt det å få modellen ut på byggeplassen, for 

eksempel ved å plassere en fysisk datamaskin ute i produksjonen, men de hadde ikke teknologien 

tilgjengelig for å kunne gjøre et casestudie på dette. På grunn av at teknologien er under stadig 

utvikling ønsker vi å finne ut av om dette lar seg gjøre i dag og hvor langt bransjen har kommet på 

dette feltet ett år senere. 

1.4 Problemstilling 

I kapittel 1.1 Forskningsoversikt og i 1.3 Bakgrunn begrunnes valget av problemstillinger. 

Hovedfokuset i dette hovedprosjektet har vært å kartlegge hvor langt byggebransjen har kommet i 

sitt arbeid med implementering av BIM i produksjonsprosessen.  

Oppgaven omfatter følgende problemstillinger: 

• Hvilke fordeler og utfordringer har byggebransjen i dag med implementeringen av BIM? 

• Hvordan få BIM-modellen ut på byggeplassen? 

• Hva slags informasjon bør være tilgjengelig ute på byggeplassen? 

• Hvordan kan fremtiden bli med BIM implementert i produksjonen? 
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1.5 Mål og Hensikt  

Implementeringen av BIM i et byggeprosjekt vil kunne være med på å effektivisere byggeprosessene, 

men også redusere kostnadene. Et byggeprosjekt er en svært omfattende prosess. Den starter med 

en behovsanalyse, og går via prosjektering og utførelse frem til et ferdigstilt byggverk. Det er store 

mengder informasjon som skal distribueres til de ulike leddene i et byggeprosjekt. Vi ønsker å 

fokusere på om informasjonsbehovet i produksjonen kunne vært bedre ivaretatt ved hjelp av BIM, og 

hvilke effekter dette ville gitt i en produksjonssituasjon. Vi ønsker å undersøke om en bedret tilgang 

til et kontinuerlig oppdatert underlag ville kunne redusere mengden feil, og kommunisere 

fremdriftsplaner bedre til alle i produksjonen. 

Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvor langt bransjen har kommet i bruken av 

informasjonsmengden i BIM-modellene. Gruppens hensikt er også å redegjøre for hvilken effekt 

implementeringen av BIM i produksjonen kan gi, og hvilke grep en entreprenør kan gjøre for å 

optimalisere en byggeprosess.  

Målet med dette hovedprosjektet har vært å kartlegge hvor langt byggebransjen har kommet i sitt 

arbeid med implementering av BIM i produksjonsprosessen. Vi ønsket også å kartlegge hvilken type 

informasjon som kreves fra en BIM-modell for å få benyttet denne i produksjonen.  
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1.6 Avgrensning og målgruppe 

I oppgaven har vi blitt nødt til å avgrense vårt fokusområde. Prosjektets kompleksitet er beregnet 

etter en tidsramme på 500 timer per person og at gruppen består av tre studenter. Avgrensningen 

har skjedd underveis som arbeidet med oppgaven har pågått, og har skjedd i dialog med intern og 

ekstern veileder. 

Vår målgruppe for denne oppgaven er i hovedsak studenter ved høyskoler og universitet. Oppgaven 

har derfor utelukket mye generell informasjon om BIM og om programvare som benyttes i 

sammenheng med BIM. Likevel har vi tatt med noe teori om emnet, slik at leseren kan få en rask 

innføring i fakta det er viktig å kjenne til for å kunne forstå resten av innholdet i oppgaven. 

Fordeler og utfordringer for implementeringen av bygningsinformasjonsmodellering i produksjonen, 

er en svært omfattende og kompleks problemstilling. Gruppen har i oppgaven valgt å fokusere 

primært på hvilke utfordringer som eksisterer i dagens produksjonssituasjon, og hvilke muligheter 

man har for å løse disse ved hjelp av BIM med dagens teknologi. Figur 1 viser hvilken av fasene i en 

byggeprosess gruppen primært vil fokusere på. Undersøkelser og casestudier vil bli utført for å 

avdekke fordeler og ulemper med BIM i produksjonen for alle involverte fag.  

 

Figur 1: Prosjektstadier [20] 

Oppgaven avgrenses videre til å omfatte BIM slik det benyttes hos aktører i byggebransjen i dag. Det 

fokuseres på problematikk relevant for entreprenørsiden i en byggeprosess, og ikke hos de 

rådgivende fag. Gruppen har heller ingen muligheter innenfor de gitte rammene til å undersøke 

hvordan BIM benyttes i en internasjonal sammenheng. 

Gjennom et casestudie, og intervjuer med fagpersoner, ønsker gruppen å besvare 

problemstillingene. Informasjonen fra intervjuene vil begrenses i forhold til oppgavens generelle 

avgrensning. 
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1.7 Gjennomføring 

Gruppen har under gjennomføringen av oppgaven kontinuerlig arbeidet med generell prosjektteori. 

Generelt vil alle prosjekter gjennomløpe fire faser, og gruppen har aktivt benyttet seg av denne 

metoden under oppgaveskrivingen.  

 

Figur 2: Prosjektfaser [21] 

• Konseptualisering: Når et behov oppstår i en organisasjon og alternative veier undersøkes 

med beslutning om å etablere et prosjekt som resultat[22]. Gruppen undersøkte i tidligfasen 

av arbeidet med denne hovedoppgaven, ulike problemstillinger. Det ble utarbeidet 

disposisjon, fremdriftsplan og prosjektplan for tre ulike problemstillinger. Det endelige valget 

av problemstilling ble tatt i samråd med intern og ekstern veileder. 

• Planlegging: Hvor prosjektet brytes ned i aktiviteter[22]. Vi arbeidet aktivt med disposisjonen 

til oppgaven. Gruppen satte tidlig en fremdriftsplan som viste aktivitet, varighet og dato for 

ferdigstillelse av de ulike elementene.  

• Gjennomføring: Prosjektet gjennomføres og planene settes ut i livet[22]. Gruppen arbeidet 

som vist nedenfor i prosesskartet. 

• Avslutning: Ressurser og prosjektgruppen demobiliseres[22]. I avslutningsfasen ble layout og 

komplementering gjennomført. Hovedprosjektet ble gitt en fast struktur og avsluttende 

arbeid ble utført. 

På bakgrunn av at prosjektet gjennomgår disse ulike fasene, fastsatte gruppen et prosesskart. Som 

prosesskartet nedenfor viser, ble det i forkant av arbeidet med oppgaven utført et omfattende 

litteraturstudie for å danne en teoretisk bakgrunn for arbeidet med prosjektet. Gruppen har videre 

gjennomført informasjonsinnhenting fra bransjen ved hjelp av intervjuer med fagpersoner, og utført 

et casestudie ved et pågående prosjekt hos Skanska. Det er også gjennomført intervjuer med 

kvalifiserte representanter fra Skanska, Peab, Moderne Byggfornyelse og AF Gruppen. 

 

Figur 3: Prosesskart for gruppen 

Konseptualisering Planlegging Gjennomføring Avslutning



 1. Innledning 

  
Implementering av BIM i produksjonsprosessen 

 

  

12       

Litteraturstudiet kompletteres med en intervjurunde hos ulike aktører. Intervjurunden gjennomføres 

som kvalitative forskningsintervjuer hvor gruppen vil kartlegge dagens situasjon, samt fremtidig 

tiltenkt bruk av BIM. 

Senere ble det valgt ut et pågående prosjekt hos Skanska som casestudie. Prosjektet ble valgt på 

bakgrunn av at BIM brukes i prosjekteringsfasen og som et kontrollverktøy i produksjonen. Gruppen 

valgte å gjennomføre ett casestudie på grunn av et begrenset tidsaspekt, samt at gruppen ønsket å 

gjennomføre så grundige undersøkelser som mulig. 

Statoil Fornebu 

Prosjektet omfatter oppføringen av et kontorbygg på ca. 68 800 kvm. Kontorbygget vil bestå av ni 

etasjer, fordelt på fem lameller. Skanska gjennomfører prosjektet etter konseptet "Grønn 

arbeidsplass". Ambisjonen er å redusere energiforbruket for blant annet belysning og oppvarming i 

byggefasen. Prosjektet har en verdi på 1,75 mrd. NOK. [23] 

 

 
Figur 4: Statoil Fornebu [23] 

Oppgaven ble gjennomført på bakgrunn av litteraturstudiet, den valgte metoden og den innsamlede 

informasjonen fra intervjuer og casestudiet. Gruppen kunne ut i fra casestudiet og intervjuer 

analysere innhentet informasjon og derigjennom besvare oppgavens problemstillinger. 
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1.8 Samarbeidspartner 

1.8.1 Samarbeidsbedrift – AF Gruppen 

AF Gruppen ASA er et av Norges største entreprenør- og industrikonsern, og omsatte i 2011 for 

7,4 mrd. NOK. AF Gruppen ASA ble etablert i 1985 og har om lag 2500 ansatte fordelt mellom 

Norge, Sverige, Polen og Kina. [2] 

Vår kontakt hos AF Gruppen har vært Inge Handagard, som er utviklingsleder for BIM hos AF 

Bygg Oslo. 

1.8.2 Virksomhetsområdene til AF Gruppen 

AF Gruppen ASA har fem virksomhetsområder: anlegg, bygg, eiendom, miljø og energi. Dette er 

vist i organisasjonsoversikten nedenfor i figur 5. Figuren beskriver hvor vår samarbeidspartner 

er plassert i AF Gruppens organisasjonsoversikt. 

 

 

Figur 5: Organisasjonskart for AF Gruppen desember 2011 [2] 

1.8.3 AF Bygg Oslo 

Vår samarbeidspartner i dette hovedprosjektet har vært AF Bygg Oslo. AF Bygg Oslo har sin 

virksomhet i Oslo, Akershus og Vestfold. AF Bygg Oslo har hovedentreprise i de fleste 

nybyggprosjekter, men tilbyr også tverrfaglig kompetanse innenfor alle faser i et prosjekt. [2] 
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1.8.4 Dagens situasjon med BIM hos AF Gruppen 

 
Generelt: 

AF Gruppen benytter i dag BIM i 15 av 20 pågående prosjekter, hvorav 8 prosjekter benytter BIM i 

prosjekteringen. AF Bygg Oslo satser på bruk av fremtidsrettede metoder og verktøy i planlegging og 

utførelse av sine prosjekter. BIM har fått en sentral rolle i anbuds- og kalkylefasen, samt i 

detaljprosjekteringen. AF Gruppen har som forretningsplan at alle prosjekter over 100 mrd. NOK skal 

bruke BIM aktivt for å oppnå best mulig resultat og kvalitet. [2]  

Bruksområder hos AF Bygg Oslo: 

BIM brukes aktivt i flere ledd av AF Gruppen sine prosjekter: 

• BIM i kalkulasjon: Korrekt kalkylegrunnlag beregnes på bakgrunn av BIM-modeller. 

• Prosjektering: I prosjekteringsfasen gjennomfører AF Gruppen tverrfaglig koordinering ved 

hjelp av BIM. Modeller fra arkitekt, rådgivende ingeniør for bygg, rør, elektro og ventilasjon 

samles til en modell hvor man sammen kollisjonstester modellene for å avdekke feil på et 

tidligst mulig stadium. 

• Visualisering: Viktig for presentasjon til byggherre.  

• Energimerking 

• Kappelister, stenderplan 

• Riggplanlegging: Rigg- og stillasmodellering som gir en god mulighet for planlegging av 

riggsituasjonen. Det benyttes også for å beregne mengder på stillas og sikringsmateriell. 

• Produksjonsplanlegging: For eksempel flyttplaner. 

Status i dag: 

AF Gruppen har i dag: 

• Kontrakter og forespørsler utarbeidet for BIM 

- Ytelsesbeskrivelse for BIM 

• Gjennomført kurs for prosjekteringsledere og prosjektledere 

• Ansatt flere med BIM-spisskompetanse 

• Elementregister og modellmanual ferdigstilt 

Figur 6 Risløkka kompetansesenter [2] Figur 7 Sørenga [2] 
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1.9 Forklaring av forkortelser og begreper 

Forkortelser og 

begreper 

Forklaring 

BIM BIM står for BygningsInformasjonsModell når man snakker om produktet og 

BygningsInformasjonsModellering når man snakker om prosessen.  

IFC Industry Foundation Classes er et åpent nøytralt lagringsformat.  

IDM Information Delivery Manual er en internasjonal standard for å koble 

utarbeidelsen og bruk av BIMen (IFC-modellen beriket med IFD-terminologi) til 

relevante forretningsprosesser som planleggings-, bygge-, og FDVU-prosesser. 

IFD International Framework for Dictionaries gjør at de begreper som benyttes i BIM-

en entydig blir forstått, og presist beskriver det man ønsker å utrykke. Også 

omtalt som buildingSMART Dataordbok 

CIB International Council for Research and Innovation in Building Constructions er en 

organisasjon som arbeider med utviklingen av IDDS. 

IDDS Intergrated Design and Delivery Solutions er et konsept utviklet av CIB for å sette 

fart på bruken av teknikker og fremgangsmåter som fremmer BIM.  

CAD Computer – aided desisgn, dataassistert konstruksjon. 

BuildingSMART BuildingSMART er en ikke-kommersiell og fagnøytral bedriftsorganisasjon for 

bygge- og eiendomsnæringen. 

RIG Rådgivende ingeniør Geoteknikk. Planlegger og prosjekterer grunnarbeider. 

RIB Rådgivende ingeniør Bygg. Planlegger og prosjekterer bygningsmassen. 

RIE Rådgivende ingeniør Elektro. Planlegger og prosjekterer det elektriske anlegget. 

RIV Rådgivende ingeniør VVS (ventilasjon-, varme- og sanitæranlegg). Planlegger og 

prosjekterer VVS-anlegg 

Byggherre Den som skal motta ytelser i forbindelse med bygg og anlegg. Byggherren kan 

også være betegnet som bestiller, kjøper eller oppdragsgiver.  Den kontraktspart 

som skal ha utført det bygg- eller anleggsarbeidet som kontrakten omfatter. 

Entreprenør Selvstendig person eller firma som utfører arbeid for byggherren.  

Byggenæringen Felles betegnelse på alle parter i byggebransjen. 

Byggeprosessen Byggeprosessen er definert i figur 21, 22 og 23, og viser delprosesser, 

kjerneprosesser og fasene i en byggeprosess. 

Tabell 2: Forklaringer av forkortelser og begreper 
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2. Metode 

2.1 Forskningsmetoder 

2.1.1 Kvantitativ metode 

Denne metoden baserer seg på å analysere tallbasert informasjon. Kvantitativ metode benyttes når 

man skal kartlegge og dokumentere omfang eller forstå sammenhenger og finne årsaker og 

hendelser. Det legges stor vekt på etterprøvbarhet og presisjon. Målet med denne typen tilnærming 

er ofte å generalisere eller bekrefte eller avkrefte en hypotese  

Ved bruk av kvantitativ metode kan informasjon formes til målbare enheter. Dette gjør det mulig å 

foreta statistiske beregninger. [20] 

 

Figur 8: Datainnsamling ved bruk av intervjumetoden 

2.1.2 Kvalitativ metode 

En kvalitativ metode er en analyseform som oftest blir brukt i intervjuform. I motsetning til 

kvantitativ metode søker den ikke etter kvantifiserbare resultater. Den teoretiske viten søker å forstå 

og forklare menneskers handlinger og atferd, i motsetning til den praktiske viten som kjennetegnes 

av en deltakerviten. [24] 

Forskjellene mellom kvantitative og kvalitative analyser er beskrevet som: 

”Kvalitative analyser innebærer muligheten til å øke forståelsen av nye fenomen. Det gjør det mulig å 

beskrive et problem på en avgrenset måte. Kompliserte sammenhenger blir mulig å forstå og ut i fra 

en analyse av enkeltsaker kan vi bygge opp modeller som belyser fenomenet fra et nytt perspektiv.” 

[25] 
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Figur 9: Enkel forklaring av kvalitativ metode [25] 

2.1.3 Metodiske tilnærminger 

Det er to tilganger til valg av undersøkelsesmetode, nemlig induktiv eller deduktiv metode. 

Ved en deduktiv tilnærming tar man utgangspunkt i en eller flere teorier, for deretter å sette opp en 

hypotese for å undersøke om denne teorien er holdbar eller ikke. Deretter samler man inn 

informasjon i form av for eksempel et intervju. Resultatet er at hypotesene enten bekreftes eller 

avkreftes. [24] 

Denne metoden er blitt kritisert for å minske forskernes nøytralitet og objektivitet fordi forskeren da 

har for mye forhåndsviten om emnet. Dette avvises av Tanggaard og Brinkmann i deres bok om 

kvalitativ forskningsmetode, med den begrunnelse av at ingen intervjuer er nøytrale. I motsetning 

dagligdagse samtaler vil temaet og dagsorden i intervjuet være bestemt av forskeren, og bør være 

teoretisk begrunnet. [24] 

Ved en induktiv tilnærming gjør en det stikk motsatte av en deduktiv tilgang. Ved denne 

tilnærmingen utfører forskeren en rekke observasjoner av et fenomen, eller en prosess, for så å 

samle inn informasjon. Det er denne informasjonen som senere danner grunnlaget for å formulere 

en teori. Her blir teoriene eller hypotesene først laget etter at observasjonene er utført. Dette vil si at 

teorien ikke danner utgangspunkt for observasjonen. [24] 

Kort oppsummert egner en induktiv forskningsmetode seg når man ønsker å produsere nye teorier 

eller hypoteser. En deduktiv forskningsmetode egner seg godt om vi ønsker å teste ut eksisterende 

teorier eller hypotesers holdbarhet. [24] 

Da vi ønsker å undersøke bruken og implementeringen av BIM i produksjon er det naturlig å benytte 

seg av en deduktiv tilnærming. Programmer som omhandler bruken av BIM allerede er godt 

innarbeidet i flere ledd i produksjonen, derfor må vi se på forbedringspotensialer ved dagens bruk. 
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2.2 Valg av metode 

Da vi i vår oppgave ønsker å kartlegge, men også få en dypere forståelse av bruken av BIM i 

produksjon og hvilken informasjon som kreves på en byggeplass, er det naturlig at vi baserer 

oppgaven på en kvalitativ metode.  

Oppgaven bygger på et litteraturstudie med utgangspunkt i  fagstoff fra de aktuelle temaene, og 

samtaler med personer som innehar kunnskaper om BIM hos vår samarbeidspartner AF Gruppen 

Bygg Oslo. Det ble også utarbeidet et intervju hos flere aktører innen byggenæringen slik at vi kunne 

få et bredere syn på hva som er gjort tidligere, men også for å kartlegge hva de ønsker å gjennomføre 

innenfor emnet BIM i fremtiden. 

Gjennom deltagelse på buildingSMART studentseminar 2012, ble det også innhentet kvalitativ 

informasjon fra flere aktører i byggebransjen.  

2.2.1 Kvalitativt forskningsintervju 

Litteraturstudiet om BIM kompletteres med en intervjurunde hos ulike aktører. På denne måten får 

vi en bredere oversikt over hvordan bruken av BIM i produksjonen benyttes i dag, men også hva de 

ulike aktørene tenker om fremtidens bruk. Det ble gjennomført et intervju av vår veileder hos AF 

Gruppen, fra ledelsen ute på byggeplass og fra andre lignende aktører. 

Intervjuet representerer trolig den mest utbredte tilgang til kvalitativ forskning[24]. Det kvalitative 

intervju søker å forstå situasjonen ut i fra intervjupersonens synspunkter og utfolde sine meninger 

som knytter seg til deres opplevelser. En slik struktur bærer preg av å være en hverdagssamtale, der 

informanten, i et semistrukturert intervju, i tillegg har mulighet til å dreie samtalen i en bestemt 

retning[26]. 

Vi har i vår oppgave valgt å benytte oss av et kvalitativt design. Kvalitative forskningsmetoder blir 

ofte benyttet i en intervjusituasjon, da den i motsetning til kvantitativ metode, ikke søker etter 

kvantifiserbare resultater.  

Den teoretiske viten søker å forstå og forklare menneskers handlinger og atferd, i motsetning til den 

praktiske viten som kjennetegnes av en deltakerviten. [24] 

2.2.2 Utarbeidelse av intervjuguide 

Når en kvalitativ undersøkelse gjennomføres, skal det benyttes en intervjuguide. Dette er et 

strukturert eller et ustrukturert oppsett over hvilke temaer og spørsmål som skal behandles. Vi valgte 

en halvstrukturert tilnærming da dette medfører et intervju som ikke binder seg til manus punkt for 

punkt, men er med på å gi muligheter for en samtale som flyter mer fritt. Dette gir intervjuobjektet 

en følelse av å gjennomføre en samtale, sammenlignet med et mer strukturert intervju. Vi følger en 

form for mal i intervjurundene, men lar samtalen flyte fritt rundt hvert tema. Intervjuene blir også 

tatt opp på bånd og bevegelser til intervjuobjekter blir notert om dette er av betydning.  

I et semistrukturert intervju, som vi benytter oss av, er intervjuerens rolle også med på å bestemme 

retningen til samtalen. For det første kan intervjuerens fordommer være med å prege spørsmålene. 

Det må videre opplyses om at det vi kaller for et intervju, egentlig er et samspillsprodukt. Som 

intervjuere mottar vi ikke bare informasjon, vi skaper viten gjennom vår samtale med 

intervjuobjektet[26]. Det vil i praksis medføre at det samme intervjuet kan ta ulike retninger alt etter 

hvem som intervjuer. Det er derfor viktig for oss som intervjuere å ta dette i betraktning og være 
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bevisst på eventuelle fordommer før en samtale finner sted, da disse kan påvirke utfallet av 

intervjuet. 

Det er ønskelig at det kvalitative intervju utarter seg som en vanlig samtale. Dette er med på å gi 

trygghet for begge parter i intervjuet. Etter hvert som samtalen går, kan man komme med spørsmål 

som krever refleksjon og ettertanke. Mot slutten av intervjuet kan eventuelle kritiske spørsmål 

komme frem, da det ikke er ønskelig at informanten lukker seg innledningsvis. 

2.2.3 Validitet 

Validitet handler om hvorvidt en undersøkelse eller et intervju faktisk måler det den har intensjon 

om å måle. I kvalitative undersøkelser kan man for eksempel spørre hvorvidt et intervju omhandler 

det vi vil undersøke. 

Validitet betyr gyldighet og innebærer definisjonsmessig at det foreligger samsvar mellom virkelighet 

og tolkning. Informasjon er gyldig dersom følgende kriterier er oppfylt: 

Det må være samsvar mellom tolkning og det fenomenet en ønsker å beskrive. I tillegg må en sikre 

reliabilitet, det vil si at uttrykket er pålitelig. [20] 

2.2.4 Reliabilitet 

Reliabilitet handler om konsistensen og troverdigheten av forskningsresultater, og om et intervju 

eller en måling ville gitt de samme resultater over tid. Det vil si om et intervju hadde gitt oss de 

samme resultatene om det hadde blitt foretatt av en annen person eller på et annet tidspunkt. [26] 

En faktor i intervjuforskning som omhandler intervjuerens reliabilitet, er bruken av ledende spørsmål. 

Dette er fordi en omformulering av et spørsmål kan påvirke informantens svar hvis det ikke blir gjort 

bevisst.  

2.2.5 Befaring 

Gruppen har i samarbeid med AF Bygg Oslo og Skanska vært på flere befaringer ved pågående 

prosjekter. Vi var på leting etter et prosjekt å benytte som case i vår oppgave. Disse befaringene ble 

utført gjennom induktiv metode, der vi gjorde en rekke observasjoner på prosjektet for så å samle 

inn informasjon. På denne måten gruppen la grunnlaget for sin teori og problemstilling.  

2.3 Litteraturstudie 

Det ble i forkant av oppgaven utført et omfattende litteraturstudie innenfor emnet BIM, med 

hovedfokus på produksjonsstyring med BIM og BIM i produksjon. Dette ble gjennomført på bakgrunn 

av at gruppen ikke var godt nok opplyst om temaet fra før. Litteraturstudiet gjorde det også mulig å 

se om det var hold i vår tenkte problemstilling. I all hovedsak ble artikler og oppgaver av nyere dato 

prioritert av den grunn at BIM er et tema i sterk vekst og som er under stadig utvikling. 

2.4 Casestudie 

Gruppen har valgt å komplettere intervjuene med et casestudie. Dette er en strategi som benyttes 

for å studere en konkret hendelse eller et fenomen. I et casestudie vil man ofte kombinere ulike 

metoder for å kunne trekke en slutning, som for eksempel observasjon og kvalitative intervjuer. 
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Dette studiet skiller seg fra andre forskningsmetoder. Her ønsker man å søke bekreftelse ved å finne 

sammenhengen i selve hendelsen, i motsetning til andre vitenskapelige metoder hvor det er vanlig å 

teste en teori ved for eksempel overrepresentasjon blant gjentakelser. [27] 

2.5 Kritisk refleksjon i forhold til valg av metode 

Det er flere faktorer som kan bidra til en svekket validitet og reliabilitet i denne oppgaven. Ved et 

kvalitativt intervju kan det forekomme at forskeren stiller ledende spørsmål til intervjuobjektet ved 

at en problemstilling ønskes besvart. Da vi valgte en semistrukturert tilnærming, unngås dette i stor 

grad ved at det stilles åpne spørsmål.  

Til tross for at gruppen forsøkte å stille spørsmålene så presise som mulig, vandret intervjuobjektet til 

tider utenfor tema. Intervjueren har da ved noen anledninger måtte forklare informanten om hva det 

ønskes svar på, noe som kan ha virket ledende. 

Ved noen anledninger stoppet intervjueren litt opp for oppfølgingsspørsmål til sin informant. Dette 

kan ha medført en ubekvem situasjon for begge parter, og intervjuobjektet kan ha følt seg utilpass da 

det virker som intervjueren ikke har satt seg godt nok inn i temaet det snakkes om. Dette kan være 

med å påvirke informasjonens gyldighet. 

Antall informanter kan også være med på å svekke validiteten av informasjonsinnhentingen. 

Gruppen har gjennomført intervjuer med fire entreprenører, og da med personer som har 

hovedansvaret for BIM i organisasjonen. Få informanter kan svekke gyldigheten av å benytte intervju 

som metode, og kan gjøre det vanskeligere å generalisere informasjonen som blir innhentet. 
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3. Teori 

3.1 Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) 

BygningsInformasjonsModellering (BIM) er en prosess som er basert på samhandling og fri flyt av 

informasjon mellom fagene, for å generere og forvalte prosjektdata knyttet til objekter i en 

objektbasert 3D-modell, kalt BIM-modell. [28] 

 
Figur 10: BIM-modell, datagenerert bilde og virkelig konstruksjon [29] 

3.1.1 Building Smart 

BuildingSMART utvikler og vedlikeholder standarder for digitalisering av byggenæringen på åpne 

formater. Åpne formater skal sikre sømløs dataflyt i hele verdikjeden, fri konkurranse og en mer 

effektiv byggenæring. BuildingSMART har tre standarder som beskriver og støtter byggeprosjekter: 

IFC, IDM og IFD.  

 

Figur 11: buildingSMART-trekanten [30] 

BuildingSMART Norge er en ikke-kommersiell og fagnøytral bedriftsorganisasjon for bygge- og 

eiendomsnæringen, som jobber for samhandling, ressurseffektivisering og lønnsomhet. Målet er et 

mer “bæredyktig miljø” i en kostnads- og ressurseffektiv næring. Utvikling og implementering av 

åpne standarder, som sikrer fri dataflyt og digitalisering, er kjernen i dette arbeidet. 

BuildingSMART Norge er en underavdeling i buildingSMART International, og har flere delegater til 

arbeid i den internasjonale ledelse og utvikling. Arbeidet er basert på egeninnsats og viser at 

buildingSMART er drevet som en felles dugnadsinnsats av engasjerte mennesker som ønsker å 

utvikle og drive bygge- og eiendomsnæringen fremover. [31] 
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3.1.2 IFC 

For at arbeid med BIM skal være effektivt, er det et poeng at man kan dele informasjon med andre 

aktører i et byggeprosjekt. Enten må alle jobbe i det samme systemet, med de eventuelle 

begrensninger det gir på tvers av fagområdene, 

eller så må man kunne dele BIM-modellen 

gjennom et felles filformat. 

 

Størst fleksibilitet og valgfrihet får man dersom 

man baserer seg på programvare som er 

sertifisert for utveksling av BIM gjennom åpne 

standardiserte filformater slik som IFC, og jobber 

etter de retningslinjene som beskrives 

gjennom buildingSMART. 

IFC er et filformat som gjør at aktørene i 

byggenæringens verdikjede kan utveksle 

komplekse modeller med hverandre, uavhengig 

av programvaren som brukes. Det er et nøytralt 

og åpent filformat som ikke kontrolleres av en 

enkelt leverandør eller en gruppe av leverandører. Filformatet er objektbasert, med en datamodell 

utviklet av buildingSMART, og gjør at aktørene har mulighet til å benytte og utveksle 3D-modeller 

med essensiell informasjon, entydige beskrivelser av bygningsobjekter og støtteprosesser som 

kvalitetssikrer prosjekter. [9], [32],[33] 

3.1.3 IDM 

IDM er en standardisert prosess og leveransespesifikasjon. Den spesifiserer hvilken type informasjon 

som er nødvendig under utarbeidelsen av et prosjekt, eller under drift av bygningsmassen. Den 

spesifiserer også i detalj den informasjonen som hvert enkelt fag i byggeprosessen må levere på et 

gitt tidspunkt, og grupperer sammen informasjonen som er nødvendig i aktiviteter som er i relevans 

til hverandre. Kalkulasjon, mengder og fremdriftsplanlegging er naturlige samarbeidspartnere. 

Beskrivelsene er viktige for å 

få alle fag tilknyttet et 

prosjekt til å jobbe effektivt 

sammen, og de er viktige for 

å kommunisere brukernes 

behov til programvare-

utviklerne. [5], [34]  

Figur 12: Utveksling av filer mellom ulike programmer ved 

hjelp av IFC [9]  

Figur 13: Integrert designprosess [5] 
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3.1.4 IFD 

Entydig tolking av egenskaper og produktspesifikasjoner er viktig, slik at programvarene automatisk 

skjønner innhold og egenskaper i modellene som utveksles. IFD, eller buildingSMART Dataordbok, er 

en slags ordbok som gir grunnlag for felles terminologi i bruken av åpen BIM. Den sikrer at alle 

objekter i en IFC-modell blir gjenkjent på rett måte av alle aktører, selv når modellen utveksles på 

tvers av landegrensene. En IFD automatiserer og effektiviserer en rekke prosesser som produktsøk, 

produktspesifikasjon, varehandel og FDV-dokumentasjon. De ulike medlemslandenes dataordbøker 

er definert mot hverandre, så åpen BIM informasjon oversettes automatisk fra land til land uten feil 

og tap av data. Begrepet IFD omhandler både IFD-biblioteket og organisasjonen som drifter og 

vedlikeholder det. [35] 

 

Figur 14: Fordeler ved bruk av IFD [36] 

3.1.5 Programvare 

Solibri 

Solibri Model Checker er et verktøy for visualisering, analyse, 

kvalitetssikring og effektiv samhandling i BIM-prosjekter. Solibri 

fokuserer på ”åpen BIM” ved at det bruker IFC-formatet som 

grunnlag. Man kan gjennomføre både kollisjonskontroll og 

regelsjekker av konflikter, samt brudd på standarder og regler. 

En egen link mellom Solibri Model Checker og ArchiCAD gjør 

disse verktøyene til en sterk kombinasjon. Solibri Model Viewer 

er et gratisverktøy for prosjektdeltagere som ønsker å studere 

modellene uten at de trenger mer avansert funksjonalitet. Et annet nyttig verktøy er Solibri IFC 

Optimizer som brukes til å optimalisere IFC filene, det vil si å redusere dem til kun 5-10 % av 

opprinnelig størrelse. Dermed blir det enklere å sende filene over nettet. [3] 

Graphisoft Archicad 

ArchiCAD er et tegneprogram for Mac og Windows laget av 

det ungarske firmaet Graphisoft. I Norge er programmet populært 

på arkitektkontor og i utdanning. I ArchiCAD tegnes bygninger 

som tredimensjonale modeller, og gevinsten i forhold til 

tradisjonelle tegneprogrammer er at man kan høste av modellen. 

Det vil si at plantegninger, snitt, fasader, mengdeberegning og 

liknende er knyttet til én virtuell modell. Når modellen forandres, forandres også alle tegninger og 

masseberegninger som er knyttet til modellen. [37] 

  

Figur 15: Solibri logo [3] 

Figur 16: Graphisoft Archicad logo [7] 
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Autodesk NavisWorks 

Navisworks tilbyr sømløs modellgjennomgang og visualisering av 

alle typer 3D-modeller uansett filformat og størrelse med helt 

ordinær maskinvare. For generelt innsyn betyr dette at 3D-

modellene frigjøres fra kostbare applikasjoner, dyr maskinvare og 

at barrierene rundt konkurrerende filformater forsvinner. 

Autodesk Navisworks prosjektrevideringsprodukter er sentrale i 

bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og arbeidsflyt i 

anleggsdesign. De koordinerer sanntidsvisualisering for validering, simulering, og analyse av 3D-

designprosjektytelse. [8] 

ArtrA 

ArtrA er en programvareløsning som kobler bygningsinformasjon og 

dokumentasjon til BIM-modeller. Programmet gir operatøren 

mulighet til å administrere all informasjon om det som blir bygget 

på en enkel og kostnadseffektiv måte og knytte informasjonen til 

3D-modellen. Eventuelle koblede data kan også søkes opp raskt og 

enkelt, og gir viktig informasjon som ikke ville være lett 

tilgjengelig i andre formater. [1] 

Tekla BIMsight 

Tekla BIMsight er et nyttig verktøy for samarbeid og 

deling av data for alle som er involvert i bygg og anlegg, 

deriblant arkitekter. Basert på Teklas avanserte 

modelleringsteknologi, revolusjonerer BIMsight måten 

bedrifter lisensierer og bruker 3D-modeller på. Tekla 

BIMsight er tilgjengelig for alle, og alle aktører kan gratis 

laste ned programvaren og ta i bruk sine designfiler for 3D-samarbeid. Programvaren kombinerer 

flere modeller og filformater fra en rekke BIM-programmer i ett prosjekt. Med Tekla BIMsight kan 

man for eksempel utføre kollisjonssjekker, håndtere endringer, godkjenne kommentarer og fordele 

arbeidet i 3D ved å lagre kommunikasjonen med bilder og beskrivelser i modellen. Det er også mulig 

å måle avstander direkte i modellen for å verifisere designkrav og konstruksjonstoleranser. [6] 

Vela Systems 

Vela systems leverer programvare for å kunne 

automatisere prosesser ute i produksjon, slik 

at prosjektene kan effektiviseres ytterligere. 

Programvaren kan for eksempel brukes til å 

oppsummere produksjonsavvik, for deretter å 

skaffe seg oversikt over avvikene og få generert rapporter. Vela systems er spesielt godt egnet til 

bruk på iPad, da den kan ta bilder og koble plassering til en tegning ved hjelp av en kartnål. [4] 

  

Figur 17: Autodesk NavisWorks 

logo [8] 

Figur 18: ArtrA logo [1] 

Figur 19: Tekla logo [6]  

Figur 20: Vela Systems logo [4] 
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3.2 Byggeprosessen 

Byggeprosessen er et begrep som favner svært bredt. Byggeprosessen omfatter alle prosesser som 

fører frem eller er en forutsetning for det planlagte byggverk. Byggeprosessen er et begrep som 

dekker en rekke delprosesser av ulik karakter: Planlegging, styring, anskaffelser, finansiering, utleie 

og salg, regulering, byggemelding og godkjenning, programmering, prosjektering, produksjon, 

prefabrikasjon og montasje, innflytting og driftsstart. [22] 

3.2.1 Delprosesser 

Det er naturlig å skille mellom kjerneprosessene som er direkte ledd i produktutvikling og 

produksjonen av bygget, og de administrative prosessene som legger til rette for, planlegger og 

styrer kjerneprosessene. Byggeprosessen deles derfor ofte i tre delprosesser: 

• Administrative prosesser 

• Kjerneprosesser 

• Offentlige prosesser 

De offentlige rammene som er satt i arealplanlegging etter Plan- og bygningsloven vil også være en 

forutsetning for bygningen, som skal godkjennes som tiltak eller prosjekt av bygningsmyndighetene. 

De administrative prosessene har som hensikt å administrere, styre og kontrollere prosessene selv. 

[22]  

 

Figur 21: Byggeprosessens delprosesser [22] 
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3.2.2 Kjerneprosessen i en byggeprosess 

Kjerneprosessene kan defineres som de prosesser som har beskrivelse eller produksjon av det 

planlagte byggverk som sitt resultat. I forkant av den fysiske utførelsen på byggeplass, 

produksjonsprosessen, må det foreligge en beskrivelse som arbeidsgrunnlag i form av tegninger, 

kalkyler og beskrivelser som defineres i prosjekteringsprosessen. Grunnlaget for 

prosjekteringsprosessen omtales vanligvis som program eller programkrav. [22] 

Byggeprosessens kjerneprosess er videre inndelt i tre delprosesser 

• Programmeringsprosessen: Identifisering av krav som byggverket skal tilfredsstille 

• Prosjekteringsprosessen: Utvikling, utforming og beskrivelse av byggverkets fysiske 

egenskaper. 

• Produksjonsprosessen: Fysisk utførelse av byggverket. 

I en tradisjonell byggeprosess vil det være en viss rekkefølge mellom prosessene. Prosjekteringen må 

gjennomføres før utførelse og programmeringen kommer i forkant av prosjekteringen. Det er 

allikevel i dagens byggeprosess en betydelig overlapp i tid mellom de ulike delprosessene. 

 

Figur 22: Byggeprosessens kjerneprosesser vist med tidsmessig overlapp og avhengighet [22] 

I dagens byggeprosess vil programmeringsprosess og prosjekteringsprosess gå parallelt. Dette gjøres 

for at programmeringen skal fungere som et vekselspill mellom ytre krav fra byggherre, eier, bruker 

og omgivelsene for øvrige, og de bruksmuligheter og kvaliteter ulike løsninger medfører. Denne 

graden av parallell virksomhet har ikke bare som hensikt å spare tid, men også å avdekke muligheter 

for å avveie programkrav mot de konsekvenser man utreder gjennom prosjekteringsløsninger. [22] 

Parallell eller samtidig prosjektering og bygging vil si at prosjekteringsprosessen i stor grad 

overlapper i tid med produksjonsprosessen. Dette utføres primært for å spare tid. Grunnarbeider og 

råbygg kan utføres før prosjekteringen har fastlagt innredningsløsninger. Ved å legge til rette for et 

begrenset utvalg av standardiserte innredningsløsninger, kan råbygget utføres før innredningsplanen 

er fastlagt. Dette er for øvrig et eksempel på at teknologiske valg har betydning for muligheten for å 

kjøre parallell prosjektering og produksjon. [22] 

Generelt vil informasjonsflyten mellom de tre prosessene være avhengig av organiseringen av 

prosjektet og på hvilket stadium i prosessene de ulike aktørene kommer inn. Informasjonsflyten er 

svært avhengig av valgt gjennomføringsmodell, kontraheringsprosesser og kontrakter. 
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Informasjonsflyten og informasjonsinnholdet påvirkes dessuten av aktørens interesse, verdier og 

mål. [22] 

3.2.3 Faser i en byggeprosess 

Som nevnt ovenfor, innehar dagens byggeprosess en overordnet prosessinndeling i kjerne-, 

offentlige og administrative prosesser. De tre delprosessene av kjerneprosessen, programmering, 

prosjektering og produksjon, har gitt grunnlag for en faseinndeling. [22] 

Byggeprosessen deles videre inn i fem faser: 

 

Figur 23: Faser i en byggeprosess [22] 

Inndelingen av byggeprosessen i formelle faser kan fastlegges for det enkelte byggeprosjektet som 

en formell beslutningsprosess for å gi en overordnet, helhetlig styring og kontroll av prosjekter på 

kritiske stadier. En formell faseinndeling kan være et viktig verktøy til å organisere og styre et 

prosjekt: Både prosjekteier, men også brukere og leietakere får ta stilling til prosjektet som helhet, 

skritt for skritt. [22] 
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3.2.4 Dagens situasjon 

Selv om byggenæringen er verdens største næring, skiller den seg fra annen industri. Øvrig industri 

har utviklet seg fra håndverksbedrifter til industriselskaper og har kommet svært langt med 

automatisering, men byggenæringen henger etter. 

Det enkelte bygg er et samarbeid mellom mange aktører og det vanlige er at de samarbeider i svært 

liten grad. Tegninger og annen informasjons utarbeides av den enkelte aktør uavhengig av andre. I 

gjennomsnitt blir informasjon om et bygg lagt inn i syv uavhengige systemer. [22] 

Etter hvert som arbeidet går fremover, skal dette vedlikeholdes og oppdateres i alle systemene. 

Mangelen på koordinering gjør også at det er umulig å se om alle løsninger passer sammen før 

bygget oppføres, og beslutninger tatt på galt eller mangelfullt grunnlag. Dette medfører videre ekstra 

kostnader fordi ulike fag kommer i konflikt med hverandre, og dette gir byggefeil. [22] 

 

Figur 24: Informasjonsflyt i dagens byggeprosess [22] 

Som figur 24 viser kan informasjonsflyten i en byggeprosess være forholdsvis kaotisk. 
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3.3 IDDS 

3.3.1 CIB  

CIB ble etablert I 1953 som en forening der formålet var å stimulere og legge til rette for 

internasjonalt samarbeid og informasjonsutveksling mellom statlige forskningsinstitutter i bygg- og 

anleggssektoren, med vekt på institutter engasjert i tekniske fagområder. CIB har siden utviklet seg til 

et verdensomspennende nettverk med over 5000 eksperter fra rundt 500 medlemsorganisasjoner 

som er aktive i forskningsmiljøet, i industrien eller i utdanning, som samarbeider og utveksler 

informasjon i over 50 CIB-kommisjoner. Disse dekker alle felt i bygg og anlegg relatert til forskning og 

innovasjon. [38] 

3.3.2 Om IDDS 

IDDS er et konsept utviklet av “International Council for Research and Innovation in Building and 

Construction” (CIB). Integrated Design and Delivery Solutions (IDDS) bruker samarbeidende 

arbeidsprosesser og forbedrede ferdigheter, integrerte informasjons- og automasjonssystemer og 

kunnskapsforvaltning til å minimere struktur- og prosessineffektiviteten og for å øke verdien av det 

som blir levert under prosjektering, bygging og drift, og på tvers av prosjekter. [39] 

 

Figur 25: Utviklingen av IDDS [39] 

Ingeniør-, bygg- og driftssektorer har gjentatte ganger blitt analysert som ineffektive, både med 

tanke på tid og kostnader. Med IDDS har CIB som mål å få fart på bruken av BIM i byggebransjen. Det 

er utvilsomt betydelige muligheter for IDDS til å kunne forbedre levering til 

kunder, interessenter (inkludert beboere) og samfunn, og å redusere kostnader og tidsbruk 

betraktelig. 

Selv om ulike tiltak basert på dataassisterte design- og produksjonsmetoder. BIM, 

modularisering, prefabrikasjon og integrert prosjektlevering er under behandling og blir vedtatt 

av enkelte sektorer, gir IDDS en visjon for en mer helhetlig 

fremtidig transformasjon. Vellykket bruk av IDDS krever forbedringer i arbeidsprosesser, teknologi, 

samt evner til å dekke hele konstruksjonens livssyklus fra unnfangelse gjennom design, bygging, 

igangsetting, drift, vedlikehold og gjenvinning. Man må også vurdere 

konstruksjonenes samspill med omgivelsene. Denne visjonen strekker seg utover nybygg til å omfatte 

modifikasjoner og oppgraderinger, spesielt med sikte på å bedre lokaler og arealers bærekraftige 

mål. IDDS vil tilrettelegge for større fleksibilitet av design og bedre samarbeid mellom leverandører 
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og fag, som vil være avgjørende for å imøtekomme skiftende mål innenfor bærekraftig utvikling. IDDS 

bør på sikt bli normen, snarere enn unntaket. [39] 

3.3.3 De 4 hovedelementene innenfor IDDS 

Samarbeidsprosesser 

Dagens situasjon 

Det er i dag en sjeldenhet at entreprenører samarbeider på en integrert måte i prosjekter, eller at 

midlertidige prosjektsamarbeider blir etablert. Selv om dette ville gitt tidsbesparelser, reduserte 

kostnader og samtidig som at kvaliteten på produktet som leveres ville blitt bedre. Det er heller et 

større fokus på at de ulike aktørene skal jobbe uavhengig av hverandre. Det oppstår lett konflikter og 

rettstvister på bakgrunn av uenigheter om hvem som har ansvaret. Dette hindrer eksperimentering, 

og dermed fremgangen for konsepter som for eksempel IDDS, der det fokuseres på tidlig 

kommunikasjon og samarbeid mellom prosjekterende og utførende parter. Mange viktige detaljer 

faller bort eller blir forbigått da det ofte er arkitekten som setter rammene for hvordan prosjektet 

skal utformes tidlig i prosessen. Det benyttes fortsatt mye papirtegninger, selv om det pågår en stor 

utvikling innen bruken av visualisering i byggebransjen i form av 3D-modellering og BIM. [39] 

Fremtiden med IDDS 

For å kunne skape en mer effektiv og integrert byggeprosess ved bruk av IDDS, må det både struktur- 

og prosessendringer til. Forbedret koordinering og integrering på tvers av faggruppene vil fjerne 

mange av dagens utfordringer rundt ineffektiv tidsbruk og gi økte kostnadsbesparelser. Bruken av 

informasjonsteknologi og moderne verktøy må gi økte muligheter for å kunne dele kunnskap og 

bedre utviklingen hos alle parter, istedenfor kun å utveksle informasjon. [39] 

En analyse av prosjekt- og leverandørkjedenes forbedringspotensialer vil kunne indikere hvordan 

man på en best mulig måte kan oppnå målene for IDDS. IDDS må kunne bedre verdien, ikke bare i 

form av tid og kostnader, men verdien i bruk. Sistnevnte bør også omfatte arkitektoniske verdier, 

som integrert design, funksjonalitet og teknisk utførelse i forhold til eksisterende bygninger. IDDS 

krever et paradigmeskifte hos alle de involverte for å kunne levere integrerte løsninger. Dette gjelder 

kunder, operatører og andre interesserte, samt arkitekter, ingeniører, konstruktører og deres 

forsyningskjeder. [39] 

Økt kunnskap og ferdigheter 

Dagens situasjon 

I dagens prosjektgrupper finner vi ofte medlemmer med svært spesialisert kunnskap på et fagfelt. 

Behovet øker for fagfolk som har evne til å tenke utenfor sin egen kompetanse og som har evne til å 

kunne tenke helhetlig på tvers av de forskjellige fagområdene. Det er fortsatt langt igjen før alle har 

den nødvendige kunnskapen som trengs for å kunne ta i bruk avansert programvare, for eksempel i 

forbindelse med BIM. Behovet for fagfolk med kompetanse på informasjonsteknologi, og de rette 

holdningene for å kunne tilegne seg ny kompetanse er økende. Organisasjonene må oppmuntre de 

ansatte til å ta i bruk programvare og bruke den i en helhetlig strategi, og de må legge til rette for at 

de ansatte skal få utviklet sine personlige ferdigheter på dette området. [39] 
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Fremtiden med IDDS 

Fremtidige prosjekter som benytter IDDS vil kreve ledere, ingeniører, spesialister, leverandører, 

entreprenører og operatører som deler felles kunnskap om store arbeidsprosesser på prosjektet, 

sammen med samlet kompetanse, for å kunne få en bedre helhetsforståelse av disse 

arbeidsprosessene. Prosjektledere vil behøve ansatte som har en helhetsforståelse og som kan 

samarbeide godt på tvers av ulike fagområder. Den økte mengden data og informasjon som blir delt, 

sammen med kunnskap om tidligere prosjekter, vil sette krav til en mer helthetlig tankegang både i 

og mellom de ulike fasene i prosjektet. Den mer helthetlige tankegangen vil gjøre det lettere å 

forbedre arbeidsprosessen og føre til bedre effektivitet og bedre produkter i møte med alle typer 

utfordringer i prosjektet. [39] 

Integrerte informasjons- og automasjonssystemer 

Dagens situasjon 

Det benyttes i dag en rekke ulike typer BIM-programvare. Arkitekt, rådgivende ingeniør, 

bygningsingeniør og de ulike fagene benytter ofte programvare som er utviklet spesielt for sitt bruk. 

IFC-formatet gjør det mulig å utveksle data mellom programvare fra ulike programleverandører, men 

tilbyr kun begrenset utveksling av generelle modeller og byggeprosesser. Det kreves fortsatt at 

fagfolk, med spesialisert kompetanse på de ulike programmene, går igjennom BIM-modellene og 

kontrollerer at informasjonen i dem stemmer. Det må også kontrolleres at data ikke har forsvunnet 

underveis. Informasjon i modellene må veldig ofte legges inn på nytt når en fil har blitt eksportert fra 

et program til et annet gjennom IFC-formatet, og dette utgjør en betydelig mengde ekstra arbeid. 

Informasjonshåndtering med BIM slik det er i dag går ut på at en komplett modell blir utvekslet frem 

og tilbake mellom prosjektdeltakerne, og informasjonen styres så ved at man gjennomgår de ulike 

versjonene av modellen. [39] 

Fremtiden med IDDS 

Interoperabilitet, altså ulike systemers evne til å utveksle og nyttiggjøre seg av informasjon, vil være 

nødvendig slik at aktørene ikke trenger å forstå teknologien som ligger bak programvaren de bruker. 

Forbindelsen mellom de ulike typene av programvare må fungere på en slik måte at utveksling av 

informasjon på tvers av fagfeltene kan foregå sømløst, uten tap av informasjon. Spesialister på 

programvare skal ikke være nødvendig for å kunne utveksle informasjonen som ligger i modellene. 

Det må kartlegges hvilken type informasjon som skal inngå i IFC-modellen på et gitt tidspunkt i 

byggeprosessen, i buildingSMART sammenheng omtalt som IDM. Siden modellen vil bli fylt med mye 

informasjon etterhvert er det viktig at hver enkelt deltaker bare får den informasjonen som er 

nødvendig slik at man unngår "å drukne” i informasjon. Et annet viktig aspekt er at bruken av 2D-

tegninger på sikt må opphøre helt. Modellen må være så nøyaktig at all informasjon kan ligge i den, 

og at produksjonen kan basere seg på å kunne hente ut det de behøver fra modellen, og ikke risikere 

at de henter ut feil informasjon fra papirtegninger. Ved en betydelig holdningsendring og 

tilrettelegging for å øke kompetansen hos alle som jobber med prosjektet, kan man gå bort i fra 

papirformatet. Dette vil sikre at ingen benytter utdatert informasjon. All informasjon blir istedenfor 

oppdatert kontinuerlig gjennom modellen. Samtidig vil alle ha den samme oppfatningen av hvordan 

bygget vil se ut ved at man benytter modeller istedenfor 2D-tegninger, og dette vil også bedre den 

helhetlige tankegangen på tvers av fagfeltene. [39] 
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Kunnskapsforvaltning 

Dagens situasjon 

Den gjennomsnittlige bedrift har i dag ikke utarbeidet gode nok standarder for kunnskapsforvaltning. 

Det blir ofte forvaltet av ledelsen eller ansatte med juridisk bakgrunn, uten innspill fra eksperter på 

de ulike fagfeltene internt i bedriften. Slik det er i dag er det lite rom for innspill og tilbakemeldinger 

fra de ansatte på hvordan disse systemene bør utarbeides og driftes. Viktig informasjon blir sjelden 

delt på tvers av de ulike avdelingene i firmaet, og det er ofte slik at problemer blir skjult, istedenfor 

for at de blir belyst og løst med innspill fra andre medarbeidere. Gjenbruk av kunnskap fra tidligere 

prosjekter er ofte begrenset til gjenbruk av personell. [39] 

Fremtiden med IDDS 

For å ta i bruk kunnskapshåndtering, slik det allerede gjøres i enkelte ledende selskaper, må man 

samle inn, bruke og hele tiden oppdatere kritisk kunnskap og prosess. Dette må gjøres på bakgrunn 

av tilbakemeldinger fra både eksterne og interne interessenter. Det må oppfordres til 

dokumentasjon av kunnskap som de ansatte har tilegnet seg, og dette må belønnes. Løsninger på 

problemer der flere firmaer og fagfelt har samarbeidet i ulike faser, bør bli samlet inn og organisert 

på en måte slik at det kan hentes opp igjen når det blir nødvendig. Det kan så utarbeides til eksempel 

sjekklister for å kunne løse allerede kjente problemer når de måtte oppstå. Siden det ofte er 

utskiftning av personell, ledelsesstrukturer og prosjektgrupper i et byggeprosjekt, kreves det en 

automatisert innsamling og bearbeidelse av data og informasjon. Det må stimuleres til innspill fra de 

ansatte, større åpenhet mellom grupper og gjenbruk av gode løsninger. [39] 

   IDDS Elementer 
 

 

 
Økt kunnskap og 

ferdigheter 

Samarbeidsprosesser 

Integrerte informasjons- 

og automasjonssystemer 

Kunnskapsforvaltning 

Prosess Teknologi Mennesker 

   Direkte påvirkning 

Indirekte Indirekte Indirekte 

Indirekte              Direkte påvirkning 
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Figur 26: IDDS elementenes innvirkning på prosess, teknologi og mennesker [39] 
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3.3.4 Diskusjon IDDS-rammeverk 

Samarbeider må skje integrert i en byggeprosess. Som en del av rammeverket beskrives 

samarbeidsprosessene som et svært viktig ledd i implementeringsarbeidet med BIM. Med integrert 

samarbeid menes det at bedriften har innarbeidet klare rutiner og retningslinjer for hvordan et 

prosjekt skal gjennomføres med BIM. Det skal være et overordnet fokus på tidlig kommunikasjon og 

samarbeid mellom prosjekterende og utførende. Dette ivaretas til en viss grad i dag ved at man 

gjennomfører prosjekteringsmøter hvor alle rådgivende fag jobber sammen i en felles modell. Dette 

har vist seg å være en utfordring. For å sikre kvaliteten i modellen engasjerer entreprenøren som 

oftest en BIM-ekspert som kvalitetssikrer underlaget som leveres fra hver av de rådgivende fagene.  

Alle fag bør involveres i denne prosessen, ikke bare de rådgivende. Man bør også bruke erfaringene 

til personer som er involvert i den faktiske produksjonsprosessen. Da vil man både ivareta kravene til 

prosjektet, men også at de praktiske utfordringene blir løst på et tidligere stadium. 

Behovet for fagpersoner som har evnen til å se helheten i en byggeprosess øker. En byggeprosess 

krever at man involverer flere mennesker som deler en felles kunnskap om store arbeidsprosesser i 

prosjektet. Kunnskapen er etter gruppens mening i all hovedsak ervervet gjennom praksis. Problemet 

i dag er at erfaringer ofte utelates i prosjekteringsprosessen. Man kan utføre kollisjonskontroller og 

gjennomføre mengdeberegninger, men hvordan prosjektet praktisk skal utføres, uteblir ofte i 

prosjekteringsprosessen. AF Gruppen ivaretar dette til en viss grad ved å bruke BIM til 

riggplanlegging. Man får da en større mulighet til å planlegge logistikken, utnyttelse av byggeplassen 

og andre praktiske utfordringer som oppstår underveis i byggeprosessen. 

Gruppen ser for seg at denne kunnskapen bør være ivaretatt i prosjekteringen. Produksjonslederne 

bør involveres på et tidligere stadium, og gjennom dette oppnår man at praktiske utfordringer tas 

hensyn til. Som nevnt ovenfor må man øke fokuset på å involvere formenn ved et tidligere stadium i 

prosjekteringsprosessen. Vi mener at kunnskapen er tilgjengelig, men at den ikke utnyttes i stor nok 

grad. 

Det eksisterer i dag en del fordommer mot de involverte partene i en byggeprosess. Det er praktiske 

utfordringer som ikke blir tatt hensyn til av arkitektene og de rådgivende ingeniørene. Dette skyldes i 

de fleste tilfeller mangel på praktisk erfaring.  

Gruppen mener at en best mulig prosjekteringsprosess involverer alle fag, samt at fagpersoner 

involvert i produksjonen kan bidra med sine erfaringer i prosjekteringen. Dette vil resultere i en 

byggeprosess som optimaliseres. Man bruker tid på å løse praktiske og strukturelle utfordringer, og 

ikke på feilproduksjon som et resultat av mangelfull prosjektering.  
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4. Erfaringsinnhenting fra bransjen 

4.1 Innledning 

En meget viktig del av denne oppgaven vil være å innhente erfaringer og informasjon fra bransjen. 

Det var helt nødvendig med grundige intervjuer hos flere store aktører, da det er lite litteratur om 

vår problemstilling tilgjengelig. 

I intervjuet vil følgende forkortelser benyttes: 

• ØJ: Øyvind Johansen 

• ML: Martin Lindbæck 

• EG: Eirik Granli 

Forkortelsene benyttes ved flere anledninger for å tydeliggjøre hvem som intervjuer og hvem som er 

informant. 

Som beskrevet under kapittel 2.2.1 kvalitativt forskningsintervju, benytter gruppen seg av et 

kvalitativt intervjudesign under utførelsen av et intervju. Vi vil med dette innhente mest mulig 

informasjon for så å analysere den. Det kvalitative intervjuet søker å forstå situasjonen ut i fra 

intervjupersonens synspunkter og la de utfolde sine meninger som knytter seg til deres opplevelser. 

[40] 

4.2 Intervjuobjekter 

For vår del var det å komme i kontakt med store entreprenører viktig for å kartlegge hvordan 

bransjen opererer med BIM i dag, og hvilken informasjon de benytter i sine modeller. I og med at 

hovedfokuset i oppgaven er å kartlegge hvor langt byggebransjen har kommet med 

implementeringen av BIM i produksjonsprosessen, var det naturlig å komme i kontakt med 

entreprenører som i stor grad har tatt i bruk BIM i sine arbeider. 

Vi kontaktet både entreprenører som er ledende innenfor bruken av BIM, men også et firma som 

ikke i like stor grad har tatt i bruk BIM i sine prosjekter. 

Intervjuobjektene har BIM som ansvarsområde i sitt firma. 

Aktørene som ble kontaktet var: 

• AF Gruppen bygg Oslo 

• Skanska 

• Moderne Byggfornyelse 

• Peab 

Samtlige av disse entreprenørene ga rask tilbakemelding og var positive til å stille til intervju. 

Gruppen fikk da gode muligheter til å kartlegge hvordan bransjen stiller seg til vår visjon om å 

benytte BIM i større grad i produksjon. 

Målet med intervjurunden er å kartlegge hvor de ulike aktørene er i forhold til bruken av BIM, og de 

erfaringer de har gjort seg. Gruppen ønsker også å undersøke hva disse entreprenørene mener er de 

største ulemper og fordeler ved bruk av BIM i produksjonen i dag. 
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Det ble gjort opptak av samtalene som i etterkant av intervjuene ble transkribert. Deretter ble de 

skrevet som en sammenhengende tekst og informasjon relevant for oppgaven ble trukket ut. 

Moderne Byggfornyelse har kun startet opp med modellering på sine hovedentrepriser. Ute på 

prosjekter og i produksjon benytter de seg foreløpig ikke av BIM. Her ble spørsmålene valgt for å 

kartlegge deres situasjon med BIM, samt hvilke visjoner de har innenfor bruk av BIM i produksjon i 

fremtiden. 

De resterende aktørene benytter allerede BIM i mindre eller større grad i sine arbeider. Spørsmålene 

ble valgt på grunnlag av at de allerede benytter seg av BIM, og har gode kunnskaper innenfor temaet. 

Målet er et ønske om å kartlegge dagens situasjon, men også å innhente deres erfaring og 

synspunkter. 

4.3 Spørsmål til AF Gruppen, Skanska og Peab 

• Kan vi sitere deg direkte i oppgaven vår? 

• Er informasjonen som kommer frem av dette intervjuet konfidensiell? 

• Hva legger du i begrepet BIM? 

• Kan du fortelle litt om hvordan dere bruker BIM i dag?  

• I hvilken grad er BIM tatt i bruk ved deres prosjekter? 

• Hvilken type informasjon er det viktig at man har tilgang til i en BIM-modell under 

produksjonen? 

• Har dere erfart økonomiske gevinster ved bruk av BIM? 

• Brukes det mye ekstra tid i planleggingsfasen av prosjektene når det benyttes BIM? 

• Har dere noen erfaring med at feil minimeres ved bruk av BIM under produksjon? 

• Hvor ligger kunnskapsnivået på bruk av BIM-programvare hos de ulike medarbeiderne hos 

dere?  

• Hvilke tilbakemeldinger har dere fått på bruk av BIM-programvare ute på prosjektene? 

• Har du erfaring med hvordan fagarbeidere stiller seg til bruken av BIM? 

• Føler dere at BIM bidrar til en effektivisering av produksjonen? I så fall på hvilken måte? 

• Har dere noen tanker om å få modellen ut på byggeplass? I form av en modell på iPad og 

liknende? 

• Hvilke fordeler kan evt. bruken av iPad på byggeplass medføre kontra tradisjonelle metoder 

som benyttes i dag (tegninger, fremdriftsplan, timelister etc.)? 

• Har dere noen visjoner om fremtiden med tanke på å få BIM lettere tilgjengelig på 

byggeplass? 
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4.4 Spørsmål til Moderne Byggfornyelse 

• Kan vi sitere deg direkte i oppgaven vår? 

• Er informasjonen som kommer frem av dette intervjuet konfidensiell? 

• Hva legger du i begrepet BIM? 

• Kan du fortelle litt om hvordan dere bruker BIM i dag?  

• Hvilken type informasjon er det viktig at man har tilgang til i en BIM-modell under disse 

arbeidene? 

• Har dere erfart økonomiske gevinster ved bruk av BIM? 

• Brukes det mye ekstra tid i planleggingsfasen av prosjektene når det benyttes BIM? 

• Har dere noen erfaring med at feil minimeres ved bruk av BIM under produksjon? 

• Hvor ligger kunnskapsnivået på bruk av BIM-programvare hos de ulike medarbeiderne hos 

dere?  

• Har dere noen tanker om å få modellen ut på byggeplass? I form av en modell på iPad og 

liknende? 

• Har dere noen visjoner om fremtiden med tanke på å få BIM lettere tilgjengelig på 

byggeplass? 
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4.5 Intervju AF Gruppen bygg Oslo 

 

 

Figur 27: AF Gruppen logo [2] 

AF Gruppen utfører alle typer bygg for private og offentlige byggherrer. Virksomhetsområde Bygg 

omfatter i tillegg rehabiliteringsarbeid i bolig- og næringsbygg. AF Gruppen har i tillegg et av landets 

største miljø innenfor energieffektivisering av bygg. AF har en sterk posisjon i Oslo, Drammen og det 

sentrale Østlandsområdet, og har nylig etablert byggevirksomhet på Sør- og i Rogaland. I Sverige er 

AF etablert i Gøteborg og Syd-Sverige. [2] 

Vi kontaktet BIM-koordinator, Inge Handagard, og gjennomførte et intervju med han ved AF 

Gruppens hovedkontor den 30.3.2012. 

4.5.1 Intervjuet 

Vi blir tatt i mot av Inge Handagard, som er utviklingsleder for BIM hos AF Gruppen bygg Oslo. Den 

største oppgaven til Handagard er å jobbe med BIM ut mot prosjektene, men også innenfor 

kalkulasjon og prosjektering. Han fungerer som en BIM-koordinator på ulike prosjekter, og arbeider 

sentralt i konsernet med den videre utviklingen av nye systemer innenfor BIM hos AF Gruppen. Inge 

fremstår som en person som har god oversikt på sitt fagområde. Han forteller at AF Gruppen har 

ansatt flere den siste tiden som primært skal jobbe innenfor disse områdene. 

Samtalen starter med at vi presenterer hvem vi er og forteller litt om hva vår hovedoppgave går ut 

på, og hvilket felt vi har valgt å fokusere på innenfor BIM. Vi forteller at vi allerede har intervjuet flere 

aktører innen entreprenørbransjen og at vi også har planer om å gjennomføre ett eller flere 

casestudier. 

Vi forteller at vi ønsker å undersøke bruken av BIM i produksjonen, og at vi har planer om å kartlegge 

hvilken type informasjon det er behov for at er tilgjengelig ute på en byggeplass. Vi har noen tanker 

rundt det å kunne bruke en iPad ute i produksjonen, men at vi først ønsker å kartlegge hvilken type 

informasjon som er nødvendig for å kunne utnytte en håndholdt enhet på best mulig måte. 

På spørsmål om hva som er de største bruksområdene når det gjelder BIM hos AF Gruppen i dag, 

svarer Handagard: ”Veldig kort fortalt er de to hovedfokusområdene vi har hatt til nå innenfor BIM 

kalkulasjon og prosjektering. I kalkulasjon brukes BIM-modellering enten til å lage modellen slik at vi 

kan ta ut mengder og beskrivelser, eller så brukes det til å kvalitetssikre modellen fra arkitekten og å 

koordinere det arbeidet som kreves for å lage gode kalkyler til prosjektet det er snakk om." 
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"I prosjektering er det i hovedsak tverrfaglig koordinering og kollisjonstesting som har vært 

fokusområdene. Så jeg vil i utgangspunktet si at dette er de to hovedområdene vi nå jobber mye med. 

Utover dette er det mange småfunksjoner som vi både har hatt pilotprosjekter på, men også etablert 

ute på prosjekter. Det er alt fra riggplanlegging til kontroll av tegninger eller verifikasjon av terreng.” 

Vi spør om hvordan AF Gruppen benytter seg av BIM ut mot prosjektene, og hva de største 

bruksområdene her er. ”I forbindelse med prosjektering så er det klart at det største bruksområdet er 

ut mot prosjekteringsleder som et hjelpemiddel for prosjekteringsmøter, men også for eventuelle 

særmøter og koordineringsmøter innenfor BIM. Da er det bruken mellom de ulike rådgiverne og AF 

Gruppen som står sentralt. I produksjon så har vi enkelte produksjonsledere, anleggsledere og 

prosjekteringsledere som bistår prosjektet sitt med å se på modellen for så å hente ut mengder og 

beskrivelser. Det er nok ikke alt for mange som sitter med den kompetansen selv, men det er noe vi 

jobber målrettet mot og bli bedre på.” 

Det viser seg at bruken av BIM ute i produksjon belager seg litt på eget initiativ hos de ansatte, men 

også at programvaren som kreves for å bruke BIM i produksjonen forutsetter opplæring og 

oppfølging av brukerne. Når det ikke er et krav om at slike systemer benyttes, blir det veldig ofte 

benyttet tradisjonelle metoder. Handagard forklarer: ”Det går litt på eget initiativ, men det går også 

på at verktøyet ikke er veldig godt tilrettelagt for bare å dele ut til noen uten oppfølging. 

Tilbakemeldinger vi får fra prosjektene er at det er mange som synes det er vanskelig å kunne stole på 

de mengdene de finner, og at det er vanskelig å finne frem til den informasjonen de er på utkikk etter. 

Så selv om programmene er forholdsvis enkle, så blir det ofte til at det gjøres tradisjonelt da dette er 

det folk føler at er det sikreste. Det er også en oppgave vi arbeider med sentralt, nemlig å legge til 

rette for at prosjektene kan bruke det på en enklere måte.” 

Ved tradisjonelt mengdeuttak benytter funksjonærene ulike programmer der de laster inn en 

arbeidstegning, for så å målsette denne manuelt, markere områder og få ut ulike mengder. Dette kan 

fort bli uoversiktlig og kan føre til feil. Det er også et meget tidkrevende arbeid som kan effektiviseres 

om en BIM-modell med riktig informasjon blir benyttet. 

På spørsmål om de ser noen økonomiske gevinster ved bruk av BIM, svarer Handagard: "I 

kalkylefasen, eller rettere sagt i mengde- og beskrivelsesprosessen, så anslår vi at vi kan spare inn ca. 

2 ukers arbeid for én person i utarbeidelsen av et anbud, og det tilsvarer rundt 50 000 kr. Så det er 

den klare gevinsten vi har sett til nå. Bortsett fra det så har vi ikke noen klare tall, men etter hvert 

som vi har fått bedre rutiner i prosjekteringen så har vi fått flere og flere prosjekteringsledere som 

verdsetter dette veldig høyt. Det er flere som nå føler at de ikke klarer seg uten. Da føler jeg at vi er et 

godt stykke på vei.” 

Vi er veldig opptatt av hvilken type informasjon som skal være tilgjengelig ute i produksjonen og hva 

som bør ligge tilgjengelig på et nettbrett om BIM skal kunne brukes på fagarbeidernivå. Dette er noe 

AF Gruppen jobber målrettet mot. ”Det kan jo være så mangt, men i prinsippet så mener jeg at man 

skal ha tilgjengelig all den informasjonen man trenger for å bygge. Det kan være alt fra 

produktinformasjon, tegninger og mengder. Ikke minst bør man ha en lokasjon og ha en 

kvalitetssikring på den. Så i utgangspunktet tenker jeg at det er mye informasjon som bør være 

tilgjengelig, men som et minimum er det tilgang til mengder og plassering som er det viktigste." 
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"Det kunne hjulpet produksjonen en god del også. De som er litt oppe på BIM-verktøy får brukt disse 

funksjonene gjennom en viewer. Da har du muligheten til å klikke deg frem til mengder på en enkel 

måte. Så det som er et absolutt minimum er identitet på alle elementer av ulike typer, som igjen kan 

knyttes opp mot en beskrivelse. Korrekte mengder og korrekt geometri, og ikke minst at det er en rød 

tråd mellom modell og arbeidstegninger, at de har samme grunnlag.” 

Det er flere programmer som i dag benyttes når det kommer til å modellere i BIM. Dette er 

programmer vi har nevnt tidligere i denne oppgaven. Handagard forteller litt om hvilke programmer 

som er mest benyttet hos AF Gruppen i dag: ”Vi har to plattformer så langt. Det er at vi bruker 

ArchiCad som primærverktøy innenfor modellering og Solibri innenfor modellsjekking og 

informasjonsuttak." 

"Helt generelt vil jeg si at mye av det vi har jobbet med til nå er å få en kvalitet på modellene som 

følger våre ytelsesbeskrivelser, og at arbeidstegninger og alt av tegningsproduksjon er trukket ut fra 

modellene. Det å få ivaretatt dette gjennom kontrakter er livsviktig for å få BIM oppe å stå i det hele 

tatt." 

"Det som har blitt sagt i mange andre forum er at noe av det enkleste man gjør innenfor BIM er å 

hente ut mengder fra en riktig utført modell. Enda så enkelt som dette høres ut, så er det fortsatt for 

dårlig fokus på dette fra arkitekter og rådgivere. De har i hvert fall ikke hatt fokus på dette tidligere. 

Det blir en altfor variabel modellkvalitet om vi ikke har visse føringer. I hvert fall for vår del som 

ønsker å bruke modellen til noe mer. Har vi ikke dette på plass, får vi heller ikke gjort noe mer med 

det. Da er det for eksempel helt umulig å lage en fremdriftsplan og knytte den til en BIM-modell, det 

samme gjelder kostnadsoppfølging og kvalitetssikring. Dette er bare å glemme hvis man ikke har en 

god modell med riktig informasjon. Det er derfor vi har arbeidet målrettet med modellkvaliteten den 

siste tiden her i AF.” 

Når vi spør om AF Gruppen har erfart positive gevinster ved å benytte seg av den visuelle delen som 

en god modell tar med seg, blir Handagard engasjert. De har benyttet seg av flere modeller i 

anbudsfasen for å visualisere det fremtidige byggverket for byggherren. ”Ja, det har vi gjort, og det er 

vi i ferd med å gjøre nå også på nye prosjekter. Det er nok noe vi kommer til å gjøre oftere og oftere 

også. Så langt har vi brukt det som et redskap i 3-4 anbud. I dag kan du si at 90 % av anbudene våre 

har mengder som er trukket ut fra en modell. Det er ikke 100 % da det kan komme opp småoppdrag 

der vi har frister på 2 uker til å regne på en idrettshall og liknende. Da bruker vi ofte erfaringstall uten 

å sette i gang hele systemet. På alle andre prosjekter bruker vi BIM. Men jeg kan si at vi har vunnet 

anbud som følge av at vi presenterte en god 3D-modell der ulike løsninger enkelt kunne redigeres.” 

Vi kommer inn på et tema som er meget relevant i forhold til denne oppgaven, nemlig det å få BIM-

modellen ut til fagarbeidere som et ekstra hjelpemiddel til forbedret fremdrift og forståelse av 

tekniske detaljer. Dette er noe som kan være vanskelig å se på en arbeidstegning. Vi lurer også på 

hvilken informasjon AF Gruppen ser for seg at er viktig i denne sammenheng.  

Det er interessant å gjøre rede for hvilke tanker AF Gruppen har om å få modellen ut til fagarbeidere, 

hvordan dette skal gjøres i praksis og med hvilken informasjon som kreves. ”Vi har tenkt på en 

mulighet der man kan ha en datamaskin, en stasjonær maskin, som kan stå i respektive plan i et 

råbygg. Der kan alle montører innen tekniske fag få tilgang til en sammensatt modell. Dette er i hvert 

fall en måte som BIM kan gjøres lett tilgjengelig på.  
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Et annet alternativ nå som vi tenker mer og mer på, er å ha en dedikert maskin stående på 

anleggskontoret til de forskjellige prosjektene, der de ansatte skal få opplæring i det de trenger å vite 

om modellen. Den største gevinsten dette gir, er i form av forståelse av det som skal bygges. Da kan 

fagarbeiderne eller funksjonærene få muligheten til å gå inn og se på en referanse i 3D for å se hva 

som er tenkt. Av en eller annen årsak kan det være sånn at det ikke passer slik det står på tegningen, 

og med modellen vil man få et større bilde av hva som er tenkt, slik at man ikke tar en avgjørelse som 

har konsekvenser for andre fag.” 

”Det neste er å implementere en form for system som har informasjon om hva som skal bygges. Da 

kan man bruke 3D-modellen, som egentlig er et utgangspunkt for å navigere i den informasjonen, slik 

at man for eksempel kan klikke seg inn på et rom for så å få ut hvor tekniske installasjoner skal være, 

hva slags type oppbygning det skal være, hvilke typer produkter som skal velges og tekniske detaljer 

hvor det måtte være.” 

I første rekke kommer nok dette til å bli innført på kontorene ved byggeplassen. Dette gjøres for at 

AF Gruppen skal få et inntrykk av hvordan dette vil fungere i praksis, og om dette medfører en økt 

besparelse i form av forbedret fremdrift og forståelse. Inge Handagard utdyper:  

”Vi har jobbet ganske aktivt med å få gode modeller som kan brukes i prosjekteringen, og på den 

måten har vi da åpnet for at modellen kan gjøres bedre tilgjengelig i prosjektet. Erfaringer viser at 

bruksverdien av dette så langt går mye på det visuelle. Vi kan nok ikke ta risikoen ved at en 

fagarbeider selv kan ta ut mål fra modellen da vi ikke har noen kvalitetssikring i mellom. Som et 

verktøy for forståelse av tekniske detaljer vil modellen være svært god. Du kan for eksempel tenke 

deg en komplisert armeringsdetalj med 3-4 forskjellige snitt på plantegningen som viser hvordan 

denne detaljen skal utføres. Det å forstå en detaljtegning kan være vanskelig, og det kan jo være 

tegnefeil også som gjør at den detaljen er vanskelig å forstå. Slik jeg tenker det er da å presentere en 

3D-modell som viser hvordan det skal det se ut rent geometrisk. Så må man videre bruke 2D-

tegningene overordnet i forhold til målsettingen slik at det blir spesifisert riktig. Man slipper da å 

bruke tid på å skjønne hvordan det skal utføres når man har fått visualisert detaljen.” 

Mange skryter av at en BIM-modell kan erstatte tegninger i fremtiden. Vi spør Handagard om hvilke 

tanker han har rundt dette. ”Nei, ikke med det aller første, men det er nok mest på grunn av 

dokumentasjonsbiten at vi trenger arbeidstegningene. Hvis vi implementerer et system med 3D-

modeller som vi kan bruke aktivt, så er vi nødt til å ha en form for kvalitetssikring der vi sjekker ut 

mål, slik at vi dokumenterer hva som har vært utført av arbeider. Hvis ikke så tror jeg man ender opp 

med en situasjon der man rett og slett ikke har kontroll på hva som er gjort." 

"AF Gruppen har konkrete planer om å få ut modellen på byggeplass helt ned til fagarbeidernivå. Om 

når dette skjer, svarer Handagard: ”I utgangspunktet så fort som mulig. Det kommer til å være en 

intern prosess i første omgang der vi finner ut hvilke systemer som skal benyttes, noe vi har litt 

kunnskap om allerede. Det er snakk om økonomiske investeringer også, så mange har noe de vil si i 

en slik beslutningsprosess. Etter det vil det være naturlig å kjøre en pilot slik at vi får en reell erfaring, 

men det kan nok tenkes at det kreves noe oppbygging og struktur på forhånd. Altså at man må bygge 

opp systemer så man kan ta det i bruk, slik at det tilpasses våre interne rutiner. Det er som sagt et 

mål og få i gang et pilotprosjekt der vi tar i bruk BIM 100 % i løpet av 2012.” 
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Tanken til AF Gruppen er at bruksområdet rettes mer mot kvalitetssikring og produksjonsoppfølging. 

I forbindelse med dette kan de også få bedre kontroll i forhold til økonomien. Det vil si at man har et 

nærliggende system til dagens kalkylesystemer som medfører at det blir en relativt liten operasjon å 

sjekke produksjonsoppfølging opp mot kalkyle. Neste skritt videre blir dokumentasjon, hvor det er 

mange ting som ligger til rette for at man kan få med for eksempel FDV-dokumentasjon.  ”Så 

målsetningen er jo å bruke BIM på en måte som gjør at vi får en gevinst av det, og hvis vi ikke gjør det 

så kommer det dessverre til å bli skrinlagt. Men jeg er relativt overbevist om at denne typen systemer 

kommer i fremtiden, men om det er i løpet av et par år eller nærmere ti er kanskje ikke godt å si." 

"Men det er under utvikling, så er man sta nok så får man det absolutt til på kort tid. Det har litt med 

hvor tilrettelagt det er i forhold til vår organisasjon. Vi har vel hatt en filosofi så langt som sier at det 

vi gjør skal kunne brukes i alle prosjekter om vi først implementerer et nytt system.” 

Som Inge Handagard sier, er det den visuelle delen som er mest aktuelt ute på byggeplassen, men 

også når det gjelder kvalitetssikring og systemer for dette. Vi spør om det er noen annen type 

informasjon som bør være tilgjengelig når BIM implementeres i produksjonen. BIM er jo et vidt 

begrep, så kan det være informasjon som er nyttig uten at det nødvendigvis knyttes opp mot en 3D-

modell?  

”Veldig mye, og all informasjon som kan knyttes opp mot en modell vil havne under begrepet BIM. De 

typer systemer som vi ser for oss er egentlig dokumentasjonshåndteringssystemer som har 

funksjonalitet opp mot kvalitetssikring. Det er ikke nødvendigvis modellen som blir det viktigste, men 

det blir jo bindeleddet mellom dokumentasjon og brukergrensesnittet for brukeren. Det vil jeg 

absolutt kalle BIM, selv om det ikke er en renspikket IFC. Det vil jo være et eget system som ivaretar 

det. Systemet bør kunne lese IFC, men det er kun for å få informasjonen inn i modellen med riktig 

geometri og egenskaper. Vi ønsker å tildele identiteter til alle objekter for å kunne bruke det i en 

kalkyle. Dette gjør at man lett kan koble på informasjon med ulike objekttyper og se hvor mye man 

har produsert av de ulike typene opp mot hva man har kalkulert. Så 3D-modellen er en veldig god 

samler for geometri, mengdeinformasjon og tilknytning til kalkyle, men det er ikke innbakt sammen i 

modellen.” 

BIM er ikke bare en 3D-modell med informasjon. AF Gruppen benytter stadig BIM til mindre 

oppgaver som også går under det samme begrepet. ”Det kan være at vi får brukt modellen til en del 

andre småting der vi har prosjektingeniører med kompetanse på plassen som kan gjøre noe selv. Et 

eksempel nå er at en av våre produksjonsledere sitter og tegner produksjonstegninger til 

prefabrikkerte løsninger innenfor betong. For å spare penger har vi selv valgt å sende over 

arbeidsgrunnlaget som gjør at vi jobber etter våre egne tegninger. Underleverandørene vil 

kvalitetssikre dette og går igjennom det vi tegner. Det har litt med tidsforbruk å gjøre også, og at vi 

kan få kortere leveringstid når vi kan levere et godt underlag for produksjon.” 

Det neste steget for AF Gruppen vil være å automatisere systemer for å forenkle BIM i produksjonen. 

Det er noe jobb igjen før de er helt der de ønsker å være. Handagard forklarer: ”Det er mye som ikke 

er helt på plass enda, men det kreves at man jobber en god del med modellene for å få alt til å 

fungere smertefritt. Dessverre er det mulig å lage forferdelig dårlige modeller med alle programmer, 

så her er det et stort forbedringspotensial. Mennesker er dessverre fortsatt roten til mye feil, men vi 

jobber mot å øke kunnskapen til de ansatte hele veien.”   



 4. Erfaringsinnhenting fra bransjen 

  
Implementering av BIM i produksjonsprosessen 

 

  

42       

4.5.2 Oppsummert 

Hovedfokusområdene til AF Gruppen innenfor BIM er kalkulasjon og prosjektering. I kalkulasjon 

gjelder enten det å opprette modellen for å ta ut mengde og beskrivelse, eller så gjelder det å 

kvalitetssikre modellen fra arkitekten og å koordinere det arbeid som kreves for å lage modeller man 

kan basere kalkyler på. 

I prosjekteringen er det i hovedsak tverrfaglig koordinering og kollisjonstesting som har vært 

fokusområdene. 

I forbindelse med prosjektering er det største bruksområdet ut mot prosjekteringsleder, og som et 

hjelpemiddel for prosjekteringsmøter. Det kan også benyttes for eventuelle særmøter og 

koordineringsmøter innenfor BIM. Her kan AF Gruppen lettere luke ut feil, men også få visualisert 

prosesser for medaktører. Det er også mindre oppgaver BIM benyttes til som riggplanlegging, 

kontroll av tegninger eller verifikasjon av terreng. 

En av de største gevinstene BIM tar med seg er visualisering. Dette har blitt en viktig del av 

anbudsfasen hos AF Gruppen. Alle parter får da en bedre forståelse av hva som skal bygges og 

hvordan dette vil se ut. Det er ikke klare tall på gevinster, men AF Gruppen har allerede vunnet 

anbud som følge av at en god modell ble lagt frem for byggherre. Modellen bidrar til at alle parter 

sitter igjen med samme bilde av hvordan bygget skal se ut. 

I dag har 90 % av anbudene til AF Gruppen mengder som er trukket ut fra en modell. 

I mengde og beskrivelsesprosessen anslår AF Gruppen at de kan spare inn ca. 2 ukers arbeid for en 

person i et anbud. Dette tilsvarer rundt 50 000 kr. Dette er klare besparelser som på sikt utgjør store 

tall. 

I forhold til bruken av BIM ute på prosjektene er det både positive og negative tilbakemeldinger. Det 

er mange som er veldig fornøyde med at de får tilgang til modellen og får visualisert hva det er som 

skal bygges, men det er også noen som har hatt for høye forventninger til hva BIM kan utrette i 

prosjektene. Det krever en god del oppfølging, men også opplæring, når BIM skal implementeres ute 

på et prosjekt. 

Når det gjelder hvilken type informasjon som bør være tilgjengelig for en fagarbeider, mener 

Handagard at all den informasjonen personen behøver for å bygge bør ligge tilgjengelig. Det kan 

være alt fra produktinformasjon, til tegninger og mengder. Ikke minst bør man ha en lokasjon og ha 

en kvalitetssikring på dette. Så i utgangspunktet er det mye informasjon som bør være tilgjengelig, 

men som et minimum er det tilgang til mengder og plassering på byggeplassen som er det viktigste.  

BIM benyttes også til mindre oppgaver som effektiviserer enkelte prosesser. Dette kan være at en 

produksjonsleder selv lager tegningsgrunnlaget for hva som skal utføres. Her slipper man da et 

bindeledd mellom AF Gruppen og en rådgiver, og det er besparende. Dette er noe AF Gruppen gjør i 

større og større grad på sine prosjekter.  

AF Gruppen har planer om at BIM skal implementeres i produksjonen. Dette gjelder både på 

anleggskontoret, men også ut til fagarbeidere. En stasjonær maskin skal da stå i respektive plan i et 

råbygg, slik at alle montører innen tekniske fag få tilgang til en sammensatt modell. Dette er en enkel 

måte å gjøre BIM tilgjengelig på. 
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Den største gevinsten dette gir, er i form av forståelse av det som skal bygges. Da kan fagarbeidere 

eller funksjonærene få muligheten til å gå inn å se på en referanse i 3D for å få visualisert hva som 

skal bygges.  

Det neste steget for AF Gruppen vil være å automatisere systemer for å forenkle BIM i produksjonen. 

Om BIM skal kunne brukes smertefritt, må dette på plass. 

I løpet av 2012 vil AF Gruppen kjøre pilotprosjekter der BIM benyttes 100 %. De har klare mål for hva 

som skal til for at dette skal lykkes. Det må opprettes interne systemer som ivaretar AF Gruppens 

filosofi: ”Vi har vel hatt en filosofi så langt som sier at det vi gjør skal kunne brukes i alle prosjekter 

om vi først implementerer et nytt system.” 

AF Gruppen tenker positivt i forhold til den videre bruken og utviklingen av BIM. De ser helt klart den 

store nytteverdien av dette, og ønsker at det blir et krav som skal følges i fremtidige prosjekter. AF 

Gruppen er på leting etter systemer som kan forenkle bruken av BIM i produksjon, både for 

funksjonærene og for fagarbeiderne. Her er de offensive og har ansatt flere som har som hovedfokus 

å se på slike muligheter. I løpet av 2012 vil de ha flere pilotprosjekter der de ønsker å benytte BIM i 

større grad. 
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4.6 Intervju Skanska 

 

Figur 28: Skanska logo [41] 

Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern, med ekspertise innen bygg og anlegg, 

utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. [41] 

Vi kontaktet lederen for Skanskas BIM-avdeling, Rupert James Hanna, og gjennomførte et intervju 

med han ved Skanskas hovedkontor den 9.3.2012. 

4.6.1 Intervjuet 

Vi blir tatt imot av Rupert James Hanna, som er leder for BIM-avdelingen hos Skanska. Han forteller 

at BIM-avdelingen består av 10 BIM-koordinatorer. Rollen til BIM-koordinatoren er å sørge for at den 

digitale dataflyten av modeller fra rådgivende og inn til Skanska, og ut til rådgivende igjen fungerer, 

slik at de alltid kan jobbe med å forbedre kvaliteten av sine modeller. De gjennomfører 

kollisjonskontroller. De tar på seg det ansvaret, fordi de ser at det er mest upartisk i forhold til å se 

hvem som skal endre sine modeller. BIM-koordinatorene gjør også i stand modellene for å høste ut 

de gevinstene som de forventer å ta ut senere. 

Samtalen starter med at vi presenterer oss og forteller litt om hva vår hovedoppgave går ut på, og 

hvilket felt vi har valgt å fokusere på innenfor BIM. Vi forteller at vi har planer om å intervjue flere 

aktører innen entreprenørbransjen, og at vi også har planer om å gjennomføre et eller flere 

casestudier.  

Vi forteller at vi ønsker å undersøke bruken av BIM i produksjonen, og vi har planer om å kartlegge 

hvilken type informasjon som det er behov for at er tilgjengelig ute på byggeplass. Vi har tanker 

rundt det å kunne bruke en iPad ute i produksjonen, hvor alt av tegninger, 3D-modell og for 

eksempel sjekklister kan være tilgjengelig til enhver tid. 

Hanna forteller om hva han legger i begrepet BIM: “Egentlig har det meste om BIM blitt sagt før. Om 

både Building Information Modelling og Building Information Management, men det som er viktig er 

at BIM ikke bare er verktøyene. Det er prosessene som verktøyene påvirker. En statisk 3D-modell blir 

uinteressant hvis den er utenfor prosess. Teknologien gir oss mulighetene til å jobbe på en annen 

måte. Her har vi klart å avdekke en god del feil som vi visste om før, men det gjorde at vi fikk 

avdekket dem på en veldig fin måte. En ting jeg liker å si om BIM, er at jeg påstår det er et 

paradigmeskifte som tilsvarer det som vi har opplevd i musikkbransjen, med MP3 og mulighet for 

deling av musikk på den måten. Det har egentlig tatt byggebransjen på senga, fordi de ikke har vært 

klar over at kontraktene er såpass dårlige i forhold til prosessene som vi forsøker å få til. “ 

Han sier at det dreier seg mye om bruken av 3D-modellene i forhold til visualisering. “Det skaper en 

forståelse av hva som skal bygges og hva det er som skal selges. Det dreier seg både om direkte salg 

for penger, men også innsalg. Forståelsen av hvordan bygget skal se ut, forståelse hos kommunen av 
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hvordan bygget skal se ut, og å kunne agere med resten av omgivelsene. Vi ser veldig mange fordeler 

med det, det er rett og slett geometrien plassert på rett sted. Det forklarer veldig mye til veldig 

mange”, sier Hanna. 

BIM benyttes også på andre områder hos Skanska. De kommer til å benytte det i FDV-sammenheng 

etterhvert, når de har flere og flere prosjekter som har BIM i produksjon. “Når de blir ferdige vet vi at 

noen byggherrer er interessert i å bruke modellene gjennom livssyklusen til bygget”, forteller Hanna. 

Vi penser inn på temaet åpen BIM, og Hanna har flere tanker rundt dette. “Åpen BIM, det synes jeg er 

litt spesielt, fordi det ikke er noen programvare som fungerer i åpen BIM. For eksempel Solibri. Med 

en gang du tar i bruk Solibri, og faktisk utfører en oppgave i Solibri, begynner å legge farger på ting, 

separerer ting ut i mengdefiler, så er vi over i et annet format uansett. Da er du jo over i SMC-format. 

Det er ingen av de store programvarene på markedet som klarer å gjennomføre sine oppgaver, og 

samtidig klarer å tilføre den informasjonen direkte inn på IFC-formatet. Du må ha noe som bearbeider 

IFC’en videre, og da er du ute av åpen BIM. Så det er en refleksjon som jeg tror at buildingSMART-

miljøet egentlig må begynne å ta tak i. Jeg kommer til å utfordre buildingSMART på det relativt snart, 

for det er noe som har skurret i hodet mitt en stund, og vi har måttet finne ut hva problemet er.“ 

Videre spør vi om i hvilken grad BIM har blitt tatt i bruk på prosjektene hos Skanska. “Vi begynner å 

få et betydelig volum. Jeg har ikke nøyaktige tall på det, men vi har en tommelfingerregel i Skanska at 

det til enhver tid skal pågå 500 prosjekter i Skanska. Mine BIM-koordinatorer er leid inn på i overkant 

av 50 prosjekter. Riktignok er ikke disse 50 prosjektene byggprosjekter, det er en del 

anleggsprosjekter, men det betyr at vi er inne på i overkant av 10 % av Skanskas prosjekter. Dette er 

jo bare et kjapt overslag, det er ikke utarbeidet statistikk på dette. Det jeg burde kunne gjøre er å 

kunne sammenligne hvilke av de nye prosjektene som blir BIM-prosjekter. Mitt inntrykk er at det 

faktisk kan være oppimot 50 %. Det betyr at vi har et betydelig volum, og at vi har et betydelig arbeid 

i fremtiden. Så det er en veldig spennende tid i Skanska. Jeg tror ikke at det er noen konkurranse med 

våre konkurrenter volummessig. Når det gjelder BIM-prosjekter tror jeg at vi er de største”, forteller 

Hanna. 

Hanna forteller videre om hvilken type informasjon det er viktig at man har tilgang til i en BIM-modell 

under produksjon: “Det som vi har mest glede av som entreprenør i produksjon er geometrien. Det 

som informasjonen hovedsakelig brukes til i Skanska, og jeg tror også det er slik hos de fleste 

entreprenører, for det handler om produksjon, er for å organisere geometrien på forskjellige måter. 

Så det er i all hovedsak geometrien som er mest interessant, mens informasjonen kan for eksempel bli 

brukt til å skille ut brannvegger, skille ut forskjellige lyddempende kvaliteter, u-verdier og slike ting. Så 

det er i hovedsak det som informasjonen brukes til, å finne frem til hvilken andel av disse veggene i 

3.etasje som er lydvegger, hvor de befinner seg, og ha kontroll over det for produksjonens del. Så det 

er det mesteparten av informasjonen brukes til per i dag. Informasjonen kommer til å ha mye større 

nytte når byggene tas i bruk, og når modellene tas i bruk med FDV. Da kan det for eksempel ligge 

informasjon i modellen som forteller noe om typen maling på veggen.” 

En annen debatt som pågår i buildingSMART-miljøet er på hvilken måte FDV-dokumentasjon skal 

implementeres i BIM-modellen. “Om det skal ligge i modellen, eller om det skal ligge i et tilstøtende 

system som for eksempel Artra, det er en annen debatt. Det er mange som mener det skal ligge rett 

på IFC, og det er jeg veldig i tvil om, fordi IFC er egentlig ikke bygget opp for å håndtere dette”, sier 

Hanna. “Hvis du ser på hvordan FDV-systemer er bygget opp, og det finnes mange gode FDV-



 4. Erfaringsinnhenting fra bransjen 

  
Implementering av BIM i produksjonsprosessen 

 

  

46       

systemer, så spør jeg spørsmålet: Er det noe vits i å forsøke å tvinge all den informasjonen, fra gode 

FDV-systemer, inn på modeller som egentlig ikke er beregnet for å kunne dokumentere overhaling og 

periodisk service og lignende på maskiner og utstyr, utbytting av vinduer og så videre. Skal det ligge 

på modellen, eller skal modellen være statisk, fulgt av generiske ting”, spør Hanna.  

Han påpeker videre at det må gjennomføres analyse som går på hvem det er som skal gjøre jobben 

for å holde disse oppdatert, hvordan de skal holde det oppdatert og så videre. “Det er tross alt snakk 

om driftsorganisasjoner, som kan bestå av vaktmestere, som kan ha alt fra relativt lite skolegang, til 

å være ingeniører. Men en ting, som jeg tror er tilfellet for vaktmestere, er at de har det ganske 

travelt. Så å forvente at de skal sitte og “punche” ting inn i Revit-modeller er kanskje en høy 

forventning”, sier Hanna.  

Vi spør om Skanska har erfart økonomiske gevinster ved bruk av BIM. Hanna forteller at dette er en 

type spørsmål som ofte blir stilt. “Det er mange faktorer. Byggebransjen er under konstant 

forbedring. Vi får nye forskrifter som forteller at vi skal bygge på en mer bærekraftig måte, som øker 

kostnadene våre på prosjektering og produksjon. Materialprisene pleier ikke å gå nedover, så når det 

er forventet at BIM skal vise forbedrede økonomiske gevinster, samtidig som det er andre faktorer 

som dytter prisene opp, så er det egentlig en ganske vanskelig jobb. To prosjekter er aldri like. Det er 

mulig å sammenligne og prøve å normalisere en del, men det blir en massevis av subjektive 

vurderinger. Det vi har gjort på et prosjekt, Clarion Hotell Midt-Norge, var å gjennomføre 

kollisjonskontroll gjennom hele prosjekteringsfasen, og jeg tror det var 12 kollisjonskontroller til slutt. 

Da avdekket vi en god del feil i modellen. Så det vi gjorde i etterkant av prosjekteringen var å prise 

opp alle de feilene som vi avdekket, alle de signifikante feilene. Det var en del av dem som var 

uinteressante, men alt som var i overkant av 10 000 kroner priset vi opp. Selvfølgelig var det et 

estimat på hvor mye det ville koste, men total sum som vi kom frem til var en besparelse på 2 

millioner kroner. Noen av feilene var avdekket helt i den første kollisjonskontrollen, så det er relativt 

usannsynlig at de ville kommet frem til produksjonen fordi de ville bli avdekket et annet sted. Så det 

jeg pleier å si er at, la oss si halvparten hadde kommet frem, så har vi en netto besparelse på 1 million 

kroner. Jeg vet at BIM-koordinatoren kostet 250.000 kroner på det prosjektet, så da påstår jeg at vi 

har spart prosjektet for 750.000 kroner. Prosjektet var på omtrent en halv milliard, så det er ikke 

veldig solide tall ut i fra det, men samtidig som det er spart inn 750.000, så har de fått en mye bedre 

felles forståelse i prosjektet på hva det er som skal produseres. Det er et komplisert bygg og vi er 

overbevist om at modellen har hatt en fantastisk effekt både i prosjektering, i produksjon og når det 

gjelder å få alle folkene til å få en felles forståelse. Den felles forståelse - biten er mye vanskeligere å 

måle. Vi har egentlig ikke kapasitet til å bruke tid på det. Så jeg ser veldig positivt på de tallene som vi 

har kommet frem til.” 

Et annet aspekt ved å benytte BIM under planleggingsfasen av et prosjekt, er hvor mye ekstra tid 

som går med på dette. “Mange prosjekter har en eller annen stram tidslinje, og det er jo dessverre 

slik at alle som har tatt grunnleggende prosjektstyring vet at du har en trekant som går på tid, 

kvalitet og kostnad. Byggherren vil alltid ha det til en bestemt tid, og stort sett så er de ikke villige til å 

gi seg på tiden, så da må de gi seg på kostnad eller kvalitet. Så stort sett har disse BIM-modellene 

blitt brukt i tradisjonelle kontrakter, så vi har ikke klart å utnytte den fulle effekten av BIM fordi du 

har knappe tidsfrister. Du ønsker heller ikke å investere, eller byggherren ønsker ikke å investere mer 

enn absolutt nødvendig til en hver tid i prosjektet. Det betyr at folk kommer inn litt for sent, fag 

kommer inn litt for sent, og beslutninger blir tatt på antakelser. Arkitekten må kanskje ta noen 
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beslutninger på vegne av tekniske fag. Dette har gått seg til, så tekniske fag er vant til å jobbe på den 

måten, men det er alltid en periode i prosjektet som er stressende og vanskelig. Det er litt 

frustrerende, for du klarer aldri å levere noe som er fullstendig optimalt”, forteller Hanna. 

Hanna mener at hvis de riktige fagene var involvert tidligere i prosjektet, så ville beslutninger bli tatt 

med den beste kompetansen tilstede, istedenfor for å bli tatt på antakelser, “slik har vi gjort det før”, 

“dette fikses på plassen” og så videre. Dette gjelder spesielt tekniske fag, hvor det ofte er 

“førstemann” som lager de rette traseene og sperrer for alle de andre.  

Et relevant spørsmål i forhold til vår hovedoppgave er om man reduserer feilproduksjon ved å bruke 

BIM. Hanna forteller at feil kan reduseres, men det som kreves er at modellene blir integrert i 

prosjektet. “Slik det er i Skanska er det fare for at BIM-koordinatoren kan ende opp med å sitte litt 

utenfor prosjektet, kun leid inn. Det koster prosjektet penger, så de vil leie han inn minst mulig. Da 

ender de opp med å gjøre sine BIM-ting, og levere det til prosjektet, i håp om at prosjektet skal ta det 

i bruk. Ideelt sett burde det vært en prosjektingeniør, som var 100 % på prosjektet, som kunne ta tak i 

modellen selv og gjøre den tilgjengelig for alle, og gjøre den tilgjengelig til enhver tid. Det ville vært 

en mye bedre måte å få det til å fungere på. Så vi ser at prosjektene som er motivert, og har viljen til 

å lære seg noe nytt, de får ganske mye mer ut av modellen enn prosjektorganisasjoner som sier: “du 

fikser BIM, så skal vi snekre her borte”. Når du får det ordentlig integrert får du fantastiske gevinster, 

som for eksempel på Clarion Hotell, som nevnt tidligere. Vi har flere andre eksempler på lignende 

prosjekter, men vi har også dessverre et par eksempler på: “du kjører din BIM-bit ved siden av, så 

holder vi på med vårt”. De pleier å innse mot slutten at: “søren, vi kunne egentlig innhentet mye mer 

ved hjelp av dette.” 

Det er varierende tilbakemeldinger som har kommet på bruken av BIM-programvare ute på 

prosjektene til Skanska. Hanna forteller at de har fått mange gode tilbakemeldinger på BIM, men at 

de også har fått noe ris for ting som ikke har fungert helt etter forventningene. Dette skyldes at BIM, 

i noen tilfeller, har blitt solgt inn med veldig høye forventninger, og dette har skapt noe frustrasjon. 

Om man ser på de positive tilbakemeldingene, husker han flere morsomme sitater som har dukket 

opp: “Jeg tror det var en 15-20 stykker sittende rundt et bord, og prosjektleder skulle ha 

konstruksjonsgjennomgang og oppstart med underentreprenør. I slike tilfeller er det typisk at vi går 

igjennom de forskjellige fagene, ser på forskjellige problemstillinger vi forventer at skal komme, 

spesielt med veldig mye fokus på tekniske fag, og da kan disse møtene fort bli til dialog mellom 

prosjektlederen og ett av fagene. De andre blir litt sånn, venter på sin tur på en måte. Men når vi tok 

frem modellen, så vi et fantastisk engasjement blant alle, fordi alle kunne se: “Jo, mellom dekker og 

himlingen er det så og så mye plass, og det er disse ventilasjonsrørene og sprinklerrørene som går på 

tvers av hverandre. Her har vi problemstillinger, vi er nødt til å bygge akkurat slik som i modellen. Vi 

får en felles forståelse og et felles ansvar, så vi så et fantastisk engasjement i det møtet. 

Prosjektlederen sa i etterkant: “I løpet av 3 timer fikk vi bedre forståelse av hva vi skulle bygge, enn 

hva vi vanligvis fikk på 2 uker med et sett med tegninger”. Det sier jo noe om hva slags forståelse man 

får. Jeg traff også en finsk formann en gang som sa, når han så modellen: “Dette er glimrende, fordi 

før i tiden satt vi med tegninger. Alle så igjennom tegningene, alle bygde opp en modell i hodet sitt, 

men de modellene var forskjellige. Nå har vi en modell som er lik for alle sammen. Så slike ting viser 

at når de riktige personene får tak i dette, og er motivert til å ta det i bruk, så er det veldig kraftige 

verktøy.” 
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Skanska ligger langt fremme på å implementere BIM-modellen ute på byggeplassen blant 

fagarbeiderne. De har gjort en god del prosjekter hvor det har vært et mål å gjøre modellen 

tilgjengelig for alle. Eksterne aktører som ikke har Skanska-login har også hatt mulighet til å kunne 

navigere rundt i modellen. “Vi har stort sett opplevd at det har vært nyttig når det har blitt tatt i bruk. 

Clarion Hotell var igjen et foregangseksempel. Der var det formenn som brukte mengdene for å 

bestille betong til neste dags støp, de kunne bare gå inn i modellen, istedenfor å sitte med tegninger 

og måle ut. Så de er i stand til å utføre bedre produksjonsplanlegging ved hjelp av BIM.” 

Når det gjelder tanker rundt det å få modellen ut på byggeplass i form av iPad og lignende, nevner 

Hanna at de holder på med å teste ut noe programvare på dette området. “Vela systems er et 

produkt vi har tatt i bruk på Statoil Fornebu. Du tar med deg en iPad ut, når du oppsummerer 

produksjonsavvik, kan du skrive et nytt avvik på iPaden. Du kan koble den til en tegning med en 

kartnål, og du kan selvfølgelig ta et bilde med iPaden. Deretter kan du sende den videre på arbeidsflyt 

til den delen av organisasjonen, eller til den underentreprenøren som har ansvaret for å fikse dette. 

Dette erstatter notatblokk og kamera som er det vi brukte tidligere ute på plassen. Det var typisk 

noen dårlige notater skrevet rask, og et bilde som du måtte koble sammen med de tilhørende 

notatene senere. Dette ble så tatt med tilbake til brakkeriggen og det ble satt opp en lang Excel-liste. 

Deretter ble det sendt ut eposter hvor du koblet bilder til beskrivelser av problemene. Det sier seg selv 

at det er mange feilkilder i et slikt system. Vela systems klarer å samle alt. Du har muligheten til å 

bruke iPaden, du har også et grensesnitt på pc hvor du kan skaffe deg oversikt, se på rapporter og så 

videre.” 

Hanna tror at Vela systems vil være et godt utgangspunkt for å teste ut en type programvare på iPad 

til bruk på byggeplassen. De kommer til å prøve det ut på flere pågående prosjekter, og det er 

allerede et par personer ute på Statoil Fornebu som bruker det. “Vela systems klarer å gjøre 

uoversiktlige prosesser mye mer oversiktlige og med mindre risiko for feil. De aller fleste som vi 

presenterer det for er overbevist om at dette virkelig er verdt pengene, fordi det minimerer feil og 

sparer inn årsverk, spesielt på store prosjekter. Hvis du skal ut fra brakkeriggen og se på produksjonen 

på en byggeplass, vil du tradisjonelt sett ta med deg en rull med tegninger under armen. Hvis du har 

glemt en tegning må du 500m tilbake til brakkeriggen, da begynner du å miste tid. Gjør du det et par 

ganger i løpet av dagen, så begynner du å kaste bort halvtimer, kanskje timer. Og hvis du blir stoppet 

underveis og spurt om noe annet av en annen formann, eller av en håndverker, må du tilbake en gang 

til. Så det “baller på seg”. iPaden gir muligheten til å si: “Ja, jeg har hele tegningsarkivet her".", 

forklarer Hanna. 

Når man snakker om å bruke iPad eller andre typer nettbrett på byggeplass er det også andre 

bruksområder, som for eksempel ved kontroll av sjekklister. “I Storbritannia brukte de Artra og 

tablet-pcer i forbindelse med overlevering av et sykehus. De hadde et voldsomt press på å få 

overlevert et prosjekt, og på et av de store sykehusene i London fant de ut at de måtte overlevere 50 

rom pr. uke. Disse rommene hadde lange sjekklister for å sjekke ut at alt av utstyr var på plass. Det 

kunne være medisinsk oksygen, masser av signalutstyr og strømuttak, ventilasjon og så videre. Så de 

hadde lange sjekklister per rom. Da fant de ut at det med å kunne ta med seg pc-en ut, og sjekke det 

ut på pc-en for så å “docke” den tilbake inn til hovedsystemet, var helt suverent. Og da var det slik at 

tablet pcen var såpass kraftig at de hadde med seg Navisworks, de hadde med seg hele 

tegningsarkivet i en lokal versjon, som de da synkroniserte med serveren når de kom tilbake. Det var 
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en stor besparelse. De kunne også sette opp rapporter ut i fra det. Eksempelvis etasjeoversikt med 

hvilke rom som har blitt overlevert.” 

Fremdriftsplaner som viser hvor langt man har kommet i produksjonsprosessen er også nyttig 

informasjon å ha med ut på byggeplass. Dette berører jo temaet 4D, som er en videreutvikling av 

BIM, hvor man også kan se på fremdriften i modellen. Når det gjelder 4D har Hanna flere tanker 

rundt dette: “4D er ganske interessant, men det er veldig mye i sekvensene i 4D som vi allerede vet 

om, som vi egentlig ikke trenger å dokumentere. Som for eksempel at du først skal grave byggegrop, 

så skal du fundamentere. Det er litt sånn “dette vet vi”, og det er faktisk en del arbeid å bygge opp en 

simulering av et bygg. Så vi er nødt til å spørre oss: hvilken del av prosessene skal vi gå litt mer i detalj 

på, og hvilke kan vi si at er “plankekjøring”. Måten vi egentlig ønsker å bruke 4D på, er å si at vi går 

inn på de prosessene som vi trenger bedre oversikt over, og dropper resten av det. Et veldig godt 

eksempel fra sykehuset i Storbritannia, er når det ble transportert inn en MR-maskin langs 

korridorene. MR-maskinen var egentlig mye bredere enn dørene som de holdt på å bygge. De fant ut 

at de måtte vente med å montere dørene, for å da få inn MR-maskinen først, slik at MR-maskinen 

ville ha en klar bane helt frem til rommet der den skulle plasseres. Da kjørte de en 4D-simulering, 

mens 4D av bygging av vegger i kontorlokaler var meningsløst.” 

Dette er noe de tar prosjekt for prosjekt i Skanska. “Det er mange prosjekter som ønsker å ha 4D som 

en type opplæringsfilm. Denne kan beskrive hva det er som skal gjøres på prosjektet, og i hvilken 

sekvens det skal utføres. Et eksempel på dette er når kraner, tungt graveutstyr og lignende skal flyttes 

fra et sted til et annet”, sier Hanna. Hos Skanska lar de prosjektene styre når det kommer til behovet 

for en 4D-simulering. “Si at de mener at de trenger en 4D-plan for noe, så vet prosjektlederne at visse 

ting er litt vanskeligere enn andre ting, for eksempel ved innheising av tunge maskiner, og i hvilken 

rekkefølge det skal gjøres. Vi lager ikke en detaljert 4D-plan for hele prosjektet, det hadde vært 

bortkastede penger. Mens detaljerte varianter, det gjør vi”, utdyper Hanna.  

Hos Skanska har de mange visjoner for fremtiden om å få BIM lettere tilgjengelig på byggeplassen, 

Hanna påpeker spesielt: “Jeg kunne tenke meg en iPad med en modell på, hvor du for eksempel 

kunne gi den til håndverkerne og si: “Værsågod, her er tegningene dine. "iPaden kjenner hvor den er i 

bygget, og så kan da han eller hun hente opp de objektene de skal bygge, og se alt av objekter som 

skal være i nærheten. Deretter kan de kjøre ut dimensjoner selv, istedenfor for å være avhengig av det 

som har blitt gjort fra før, type “auto dimensjon”. De kan ikke påvirke eller flytte på noen ting, men de 

må være i stand til å målsette det. Videre kan de bekrefte at det er slik det blir bygget, eller skrive 

kommentarer om at det blir bygget på en litt annen måte. Til slutt kan dette gå tilbake til noen som 

skal dokumentere at alt blir “as built”.” 

BIM-avdelingen hos Skanska har også eksperimentert med iVisit, en type programvare for iPad som 

bruker gyro-sensoren i iPaden. “Du oppretter en modell, eller en slags visualisering av bygget, og 

plasserer deretter et bestemt punkt i bygget. Når du så holder opp iPaden, kan du se hvordan bygget 

skal se ut. Da ser jeg for meg at vi kan ha med både hvordan bygget skal se ut, og i tillegg å kunne gå 

bak for eksempel vegger og se om de har de nødvendige tekniske føringer. Vi kan for eksempel klikke 

på de tekniske føringene og se at det både ligger tilluft og fraluft i ventilasjonsanlegget. Man har da 

en total oversikt og kan bare gå rundt med iPaden”, forteller Hanna entusiastisk.  
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Når man ser på kompleksiteten av store prosjekter som Statoil Fornebu, så er det mange rør og 

kabelgater som går overalt. Hos Skanska har de hatt et stort utbytte av å kunne benytte BIM-

modellen for å kartlegge eventuelle ugunstige plasseringer av føringer i himlingen.  

“Vi ser at det som har gjort BIM-avdelingen til en suksess, er at vi kan hente ut fra modellen det som 

prosjektet trenger. Problemet i gamle dager med tegninger, var at tegningene var mye mer “døde”, 

sammenlignet med modellen vi bruker i dag. Med BIM-avdelingen tilstede så er entreprenøren nå i 

stand til å gjøre sine justeringer av produksjonsgrunnlaget underveis, for å da kunne tilpasse 

prosjektet fort, og få en bedre forståelse av det. Vi ser gang på gang at det er en av de store 

suksessene ved etablering av BIM-avdelingen. Det er kompetansen med å kunne bruke modellen som 

er den store katalysatoren. Det er litt annerledes med visjonen av å bruke iPad til å kunne styre alt 

inn. Det kreves mye kompetanse bak det for å kunne sette opp systemene riktig. Det er selvfølgelig en 

god del “skjær på sjøen”. Det er manglende standardisering på tvers av firmaer som skaper stor 

frustrasjon. Grunnen er at objektene som vi bruker, eller våre prosjekterende bruker, er annerledes 

enn objektene som for eksempel NCC bruker. Det betyr at i bransjen er det dobbelt så mye arbeid som 

går på å modellere opp veggobjekter enn det var i gamle dager, for i gamle dager var det bare å 

tegne noen streker”, sier Hanna. 

4.6.2 Oppsummert 

I dag benytter Skanska BIM-modellen til visualisering av det som skal bygges, og de bruker modellen 

til å utføre kollisjonskontroller. De ser også at det er en viss økonomisk gevinst ved å utføre disse 

kollisjonskontrollene, men den største gevinsten ligger i at alle parter får en bedre forståelse av hva 

som skal bygges. Denne er ikke målbar i et økonomisk perspektiv. Modellen bidrar til at alle parter 

sitter igjen med samme bilde av hvordan bygget skal se ut. 

Skanska ser for seg at BIM kommer til å bli benyttet i sammenheng med FDV-dokumentasjon og 

livssyklusanalyser i fremtiden. Det er mye snakk om åpen BIM nå om dagen, og visjoner om å 

implementere alt av informasjon i samme IFC-fil som 3D-modellen. Slik det er i dag forsvinner mye 

informasjon som ligger i modellene under utveksling av modeller mellom ulike typer programvare 

ved bruk av IFC-formatet. Hanna tror det vil være lurt å beholde de allerede gode FDV-systemene 

som finnes på markedet i dag, og heller knytte informasjon fra eksisterende systemer opp mot 

geometrien i modellene. Å skulle vedlikeholde FDV-dokumentasjon kan også bli veldig utfordrende 

om alt skulle legges inn i modellen, da det i mange tilfeller er folk med begrenset kompetanse på 

programvare som vedlikeholder og drifter disse systemene. 

Slik det er hos Skanska i dag er det begrenset hvor mye prosjektlederne benytter BIM-modellen, mye 

på grunn av manglende kompetanse, men også på grunn av mangel på tid. Det er ofte slik at det blir 

leid inn en BIM-koordinator fra BIM-avdelingen hos Skanska på de prosjektene som skal benytte BIM. 

Vedkommende får så i oppgave å gjøre jobben med å lage en modell av det som skal bygges. I 

fremtiden kan det være ønskelig at prosjektlederne involverer seg i mer i utformingen av modellen 

og i større grad tar den i bruk under planlegging og utførelse av prosjektene. Det er også ønskelig at 

tekniske fag kommer inn på et tidligere stadium av prosjektet slik at utformingen av modellen kan bli 

enda bedre. 

Når det gjelder bruken av BIM-programvare ute på prosjektene er det både positive og negative 

tilbakemeldinger som har kommet til BIM-avdelingen hos Skanska. Det er mange som er fornøyd 

med at de får tilgang på modellen og får visualisert hva det er som skal bygges, men det er også noen 
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som har hatt høye forventninger til hva BIM kan utrette i prosjektene, og det har skapt noe 

frustrasjon at de ikke har fått innfridd disse forventningene. 

Skanska er i dag langt fremme på at BIM-modellen skal være tilgjengelig for mange på byggeplassen. 

Til og med folk uten Skanska-login har hatt tilgang på modellen, og har kunnet navigere seg rundt i 

modellen for å få en felles forståelse av hvordan noe skal bygges, på like linje med de som er ansatt 

hos Skanska. Modellen har blant annet blitt benyttet av formenn til å hente ut for eksempel mengder 

betong. 

iPad på byggeplass er i vinden om dagen, og Skanska jobber nå med å teste ut flere ulike systemer for 

denne typen plattform. De undersøker nå en type programvare fra Vela Systems, hvor man kan 

bruke iPaden til å gå igjennom sjekklister, dokumenter, rapporter og fremdriftsplaner ute i felten. De 

jobber også med å teste ut et program med navn iVisit. Denne programvaren benytter gyro-sensoren 

og GPS-en i iPaden slik at man kan merke av med en kartnål hvor man står på byggeplassen, og 

deretter få se hvordan for eksempel en vegg skal se ut ved å rette iPaden mot den uferdige veggen. 

Man kan så klikke på veggen og se bak veggen på tekniske føringer, se hvor ventilasjonen skal 

plasseres og så videre.  

Hanna har flere visjoner for fremtidens bruk av BIM. Han kunne tenke seg en iPad med modellen på, 

hvor du for eksempel kunne gi den til håndverkerne og si: “Værsågod, her er tegningene dine. 

”iPaden kjenner hvor den er i bygget, og så kan da han eller hun hente opp de objektene de skal 

bygge og se alt av objekter som skal være i nærheten. Deretter kan de kjøre ut dimensjoner selv. De 

kan ikke påvirke eller flytte på noen ting, men de kan være i stand til å målsette det de selv skal 

bygge. Videre kan de bekrefte at det er slik det blir bygget, eller skrive kommentarer om at det blir 

bygget på en litt annen måte. Til slutt kan dette gå tilbake til noen som skal dokumentere at alt blir 

“as built”. 
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4.7 Intervju PEAB 

 

 

Figur 29: Logo PEAB [42] 

Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper, med virksomhet i Sverige, Finland og Norge. 

Selskapet har en årlig omsetning på over 40 milliarder svenske kroner, og har ca. 15 000 ansatte. 

Peab ble etablert i Norge i 1995, og driver virksomhet innen bygg, anlegg, eiendomsutvikling og 

industri. Peab Norges markedsområde er konsentrert på Østlandet, i Trøndelag, på Nord-Vestlandet 

og i Nord-Norge. [42] 

Vi kontaktet Peab Norges BIM-strateg Mark-Felix Rettberg, og han ville gjerne gjennomføre et 

intervju med oss ved Peabs hovedkontor på Røa den 12.3.2012.  

4.7.1 Intervjuet 

Intervjuet starter med at vi introduserer oss selv, og forteller litt om hva vår hovedoppgave vil gå ut 

på. Vi forteller at vi skal intervjue flere aktører innen entreprenørbransjen, og at vi har planer om å 

gjennomføre casestudier for å komplettere intervjuene. 

På forespørsel fra Rettberg utdyper vi oppgaven videre. Vi forteller at vi ønsker å kartlegge 

informasjonsbehovet under produksjonen på byggeplass. Vi forklarer at vi ser for oss en løsning med 

et nettbrett, som innehar interaktiv tilgang til tegninger, 3D-modeller, sjekklister og lignende. 

På spørsmålet om hva Rettberg legger i begrepet BIM, svarer han: "BIM-forkortelsen har mange ulike 

betydninger. Du kan i hvert fall si at det er en modell, en bygningsinformasjonsmodell, et resultat av 

en modelleringsprosess. Hvis vi snakker om prosjektering vil det være prosessen – 

informasjonsmodellering.  Vi definerer BIM bl.a. som et nytt synonym for tverrfaglig samhandling. For 

å øke forståelsen, og for å samle inne fragmentert informasjon på et sted, fungerer BIM svært godt. I 

forhold til kommunikasjon er det et fantastisk verktøy.” 

“Hovedsakelig driver vi på med Building Information Management eller informasjonshåndtering. Vi 

må styre hva slags informasjon som skal være tilgjengelig i modellen og hvilken detaljeringsgrad det 

skal være i modellen. Egentlig: Hva-når-hvem-hvordan.” 

“Vi i Peab bruker BIM på forskjellige måter: Building Information Model, Building Information 

Modeling og Building Information Management.” 

Det at man i en byggeprosess innehar en enorm mengde dokumentasjon er et svært kjent problem. 

Dette vil gjelde uavhengig av hvilken prosess man befinner seg i. I alle ledd i en byggeprosess i dag 

stilles det strenge krav til dokumentasjon, og dersom man hadde et verktøy som kunne håndtere 

denne informasjonen og forenkle dokumentasjonsprosessen ville man ha spart mye tid.  

"Hvis vi snakker om BIM så tenker vi ofte 3D med en gang, men samlet informasjon fra en modell kan 

nok være 2D også. I denne sammenheng nevner Rettberg Bluebeam. Han forteller at: " Bluebeam 

Revu er et PDF-verktøy som har en rekke byggrelaterte funksjoner som bl.a. målingsfunksjoner i PDF. 
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Man kan også legge inn ekstra informasjon i form av kommentarer, symboler osv. Utover det kan 

man lete etter forskjeller mellom revisjon A og revisjon B av samme PDF. " 

Han forklarer videre at: "En av de utfordringene som finnes med 2D-tegninger er at informasjonen er 

fordelt på forskjellige tegningsfiler. Det må stilles krav til at informasjonen som benyttes ute på 

byggeplassen er av siste utgave. I en byggeprosess vil man ofte ha ulike tegninger for ulike deler av 

konstruksjonen. Problemet oppstår når du oppdaterer bare en del av tegningsunderlaget. I dagens 

tradisjonelle prosesser må en endring gjennomføres flere ganger. Dersom man kunne få sentralisert 

tegningsinformasjonen i en modell som kontinuerlig oppdatertes ville man har spart tid, men også 

sikret en langt høyere kvalitet i tegningsunderlaget som ble benyttet på byggeplassen." 

På spørsmålet om Peab bruker mer tid når de anvender BIM i prosjektet er Rettberg svært klar på at 

de vil spare tid ved å bruke BIM. 

“BIM betyr at man kan løse mange av problemene før de oppstår på byggeplassen." 

Han nevner også andre prosesser hvor han mener BIM kunne brukes i større grad. "Det samme 

gjelder kalkyle, produksjonsplanlegging, produksjon eller produksjonsoppfølging. “ 

Videre spør vi Rettberg om hvilken informasjon han mener det er nødvendig å ha i produksjonsfasen. 

Rettberg nevner monteringsanvisning. I denne sammenheng trekker han inn monteringsanvisning for 

en Lego-modell og forteller: "Dette er faktisk en metode vi bruker for å forklare 4D og BIM i 

produksjonssammenhengen. Bare tenk deg, du har en Lego-modell som har mange hundre deler, og 

store og små klosser.  Lego bruker kontinuerlig 3D og 4D for å kommunisere. De har visualisert bygget 

fullstendig, og så vises alle arbeidstrinnene i en sekvens av etterfølgende arbeidstrinn. Dette er en 

metode som imponerer meg, og spør du meg personlig vil jeg gjerne dit. Det eneste som mangler på 

papiret er en tydelig måte å vise hva som faktisk blir bygget mellom trinn 4 og 5." 

   

Figur 30: Monteringsanvisning av politistasjon i Lego 

Rettberg mener at dersom informasjonen som skal ut på byggeplassen må kommuniseres på et svært 

enkelt nivå, som figuren over viser, innehar informasjonen et stort potensiale. Her er det ingen tvil 

om at forskjellen mellom trinn 4 og trinn 5 er at det skal bygges en vegg. “Når kompleksiteten øker er 

oversikt enormt viktig. For en person som ikke har vært så involvert i prosjektet må det være meget 

enkelt å se hva som skal bygges, hvor det skal bygges og hvordan det skal bygges”. Rettberg forklarer 

ettertrykkelig at dette er en svært effektiv kommunikasjonsform. 
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Rettberg mener at fokuset primært bør ligge på kvalitet. 

Når vi spør om hvor i produksjonen det kan være aktuelt å implementere BIM svarer han: "Man kan 

bruke for eksempel et nettbrett for å visualisere informasjon utenfor brakka. Det kan også for 

eksempel være en mobiltelefon hvor vi sender viktig informasjon til alle relevante personer i riktig 

tid." 

Videre spør vi om hvordan kunnskapsnivået er hos Peab. Han presiserer at kunnskap og teknologi er 

nøkkelfaktorer i å bruke BIM. Han forklarer at det i dag eksisterer svært mye god programvare som 

man kan ta i bruk. Problemet er at man i noen tilfeller må være ekspert for å kunne benytte seg av 

dem. Dersom en type programvare skal tas i bruk i dag må brukergrensesnittet være enkelt. Rettberg 

har i mange år arbeidet med forskjellige typer programvare og forteller: "Vi kan ikke ha 

ekspertverktøy som faktisk krever at man bruker programvaren 4 av 5 dager hver uke, og flere timer 

hver dag, for å kunne holde på med det. Så programvaren må være såpass enkel at rutiner kan legges 

inn. Nesten så enkelt at det er en “one-click”- løsning." 

Rettberg forteller videre om tverrfaglig samarbeid: "Hvis vi snakker om tverrfaglig kontroll, 

mengdeuttak eller informasjonsuttak må det være ekstremt enkelt." 

Han presenterer så en 2D-tegning hvor tegninger fra RIV, RIE og RIB ligger samlet. Det er svært 

vanskelig å se hva som bygges og hvilke fag tegningen faktisk inneholder.  

 

Figur 31: Samlet tegningsunderlag fra RIV, RIE og RIB 
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Deretter presenterer Rettberg et bilde hvor tegningsinformasjon er modellert i en 3D-modell.  

 

Figur 32: 3D-modell av det 2D-tegningsunderlaget 

Det blir klart og tydelig hvilke fag modellen inneholder og hvordan man skal utføre arbeidet. Rettberg 

mener at BIM ikke skal begrenses kun til en visualisering, men at det bør være et økt fokus på 

informasjonsinnholdet i modellene. 

Rettberg mener at tegninger er vanskelige å erstatte, men at en 2D-tegning kan supplers med 3D-

modellinformasjon, som helst kan ligge på et nettbrett. Håndholdte verktøy som dette vil kunne øke 

forståelsen gjennom visualisering, samt bidra til å redusere feil i produksjonen ute på byggeplass. 

Når vi spør om hvem han mener bør ha tilgang til modellen er han klar i sin tale: “Alle som kommer i 

kontakt med tegningsinformasjon i dag bør får tilgang til tilsvarende informasjon i 3D. Tilgangen til 

modellen må være enkel, og enkelheten må ivaretas ved å ha modellen tilgjengelig på et nettbrett 

eller mobiltelefon.” I dag vil man ofte måtte gå tilbake til brakkeriggen for å hente tegninger. Man 

ville eliminert denne unødvendige tidsbruken ved å ha informasjonen tilgjengelig på en mobil, 

håndholdt enhet. 
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4.7.2 Oppsummert 

Peab har igangsatt sitt arbeid med å implementere BIM i sitt foretak, og spesielt innenfor sin 

entreprenørvirksomhet. Peab definerer BIM blant annet som et synonym for tverrfaglig samhandling. 

Peab ser på BIM som et svært mektig verktøy for å kunne samle inn fragmentert informasjon og for å 

øke forståelsen av hva som faktisk bygges. 

Rettberg mener at en av de viktigste egenskapene til BIM er muligheten til å visualisere 

konstruksjonen. Her trekkes det frem svært mange aspekter som Peab har hatt positive erfaringer 

med. Det at man innehar muligheten til å bygge noe virtuelt, for så å kollisjonsteste konstruksjonen 

før bygging, beskrives som en av de store fordelene. Feil kan utelukkes på et så tidlig stadium som 

mulig, og dette ivaretar da en bedre produksjonsprosess. Feilproduksjonen reduseres, og 

arbeidsmengden som må til for å rette opp i feil under produksjon reduseres også. I produksjonen 

mener Rettberg at det er gunstig å ha et verktøy som gir tilgang til en interaktiv BIM-modell. Da vil 

man kunne visualisere objekter og teknisk utstyr, og gi en bedre forståelse av hva som bygges for 

fagarbeiderne. 

Peab utrykker at de ved å bruke BIM vil oppnå en mer effektiv byggeprosess.  

Spesielt vektlegger informanten kalkylefasen. Ved å benytte seg av BIM i forbindelse med kalkulasjon 

kan man estimere mengder og pris langt mer pålitelig enn ved bruk av tradisjonelle metoder. 

Mengdene blir mer nøyaktige, prisen blir mer pålitelig, og dette gir et bedre underlag for videre 

kontraktarbeid. For å kunne benytte dette i en produksjonssituasjon mener Rettberg at det må 

foreligge et svært godt brukergrensesnitt slik at bruken av BIM ikke begrenses til de som innehar 

spesialkompetanse på programvaren. 

Når det gjelder hvilken type informasjon som bør være tilgjengelig i en produksjonssituasjon mener 

Peab at en 2D-tegning supplert med en 3D-modell vil være ideelt. Det håndholdte verktøyet som 

eventuelt benyttes vil da gjennom visualisering øke forståelsen og redusere feilproduksjon ute på 

byggeplassen.  
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4.8 Intervju Moderne Byggfornyelse 

 

Figur 33: Moderne byggfornyelse logo [43] 

Bedriften var opprinnelig ombygningsavdelingen i Moderne Bygg AS. Avdelingen ble fisjonert 1. 

januar 1990 til et eget selskap.  

Moderne Byggfornyelse AS skal dekke kundens behov for prosjektering, totalombygging og 

håndverkertjenester innen alle fagområder knyttet til ombygging og vedlikehold av eiendommer i 

Oslo-området. Noen av fagområdene er blant annet service, våtrom, fasader og boliger.  

Den tidligere ombygningsavdelingen, som danner grunnlaget for bedriften, ble opprettet i 1978. De 

ansatte i Moderne Byggfornyelse AS må sies å ha opparbeidet solid kompetanse innen rehabilitering 

og ombygging siden den tid. [43] 

Vi tok kontakt med Rolf-Thore Johansen som er prosjektleder med lang erfaring hos Moderne 

Byggfornyelse. Han var villig til å stille til et intervju ved deres hovedkvarter den 15.3.2012. 

4.8.1 Intervjuet 

På forhånd fikk vi vite at Moderne Byggfornyelse ikke har tatt i bruk BIM i noen særlig grad ute i 

produksjon, men at de benytter det i sine totalentrepriser. Det vil da være av interessant å kartlegge 

hvilke visjoner og tanker bedriften har rundt bruken av BIM i produksjon, og hvilken type informasjon 

de mener er nødvendig i en modell for å få den ut på en byggeplass.    

Vi blir tatt imot av Rolf-Thore Johansen som er prosjektleder for Moderne Byggfornyelse. Han har 

også et sterkt engasjement innenfor utviklingen av nye systemer, som elektronisk kommunikasjon og 

BIM. Sammen med Rolf-Thore møter vi også Bjørnar Johansen, som har ansvar for all produksjon i 

bedriften, og Agnieszka Kowalczyk, som er teknisk tegner for Moderne Byggfornyelse. Hun sitter på 

den største kunnskapen når det kommer til å modellere i BIM. 

Samtalen starter med at vi presenterer oss, og forteller litt om vår bakgrunn og hva hensikten med 

vår oppgave er. Vi forteller at vi allerede har intervjuet flere aktører som benytter BIM i 

produksjonen, men at vi ønsker å kartlegge hvilke visjoner en bedrift som Moderne Byggfornyelse 

har når det kommer til å få modellen ut i produksjon, samt hvilken informasjon som kreves for å få 

dette til. Det blir fortalt at vi også ønsker å gjennomføre et casestudie for å se hvordan dette vil 

fungere i praksis. 

Bjørnar Johansen forteller litt om hvorfor de ikke har tatt i bruk BIM i produksjon enda: 

”Det gjenstår fortsatt litt arbeid før vi kan få modellen ut i produksjon. Da må vi i så fall ha en PC på 

byggeplass som fagarbeiderne kontinuerlig har tilgang til. Dette kan nok i praksis bli litt vanskelig å 

gjennomføre. Vi har nok ikke helt sett for oss hvordan man skal gjennomføre dette egentlig.” 
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Han forteller videre om hvilke fordeler han ser med en 3D-modell etter at bygget er produsert: ”De 

største fordelene vi kan dra nytte av som entreprenør etter at bygget er prosjektert ferdig, er at vi da 

kan vi importere modellen inn i et kalkulasjonsprogram, men kun hvis forutsetningene er lagt til rette 

for det. Det vil si at vi får riktig informasjon fra modellen vi benytter." 

"Fordelen som jeg ser, er at du kan trekke snitt igjennom modellen i 3D, og at du kan gå igjennom 

bygget med kunden.” 

Rolf-Thore forteller at det er den visuelle fremvisningen av 3D-modellen som gir den største 

gevinsten for Moderne Byggfornyelse: 

”Det er spesielt når vi jobber i det private markedet, der vi påtar oss jobber med å skissere opp 

løsninger og lage et grunnlag til søknader til en fast pris og setter opp et budsjett. Hvis vi da 

forhandler oss frem til en avtale, så er modellen en del av pakken, og vi baker det inn i det totale 

tilbudet. Hvis ikke så betaler kunden det første trinnet, men vi tar ikke noe ansvar for innholdet av 

presentasjonen modellen gir, og kunden har heller ikke tilgang til modellen. Da må de i så fall betale 

ekstra. Dette har til nå fungert rimelig bra, men noen ganger kommer kunden til oss med egne 

tegninger, da enten med skisser eller DWG-tegninger, som vi kan bearbeide for så å lage en modell vi 

kan bruke i våre kalkyler. Det er lettere å vise kunden med en 3D-modell hvordan bygget vil se ut til 

slutt og hvilke løsninger som de eventuelt vil endre på.” 

Vi kommer videre inn på hva vi ønsker å kartlegge med vår oppgave, nemlig hvilken type informasjon 

som er nødvendig å få fra en BIM-modell for å få det ut i produksjon. 

Rolf-Thore har vært engasjert i flere år når det gjelder utviklingen av elektronisk kommunikasjon. Han 

forteller: 

”Jeg har vært en pådriver for å få entreprenørene til benytte seg av elektronisk informasjon som BIM 

kan bidra med. Det startet jeg med allerede så tidlig som på 80-tallet. Det startet med en 

programvare som vi kjørte i operativsystemet DOS i sin tid, så vi var veldig tidlig ute. Det var 

programvare som var meget kostbar. Det kom så flere aktører på markedet som laget 

kalkyleprogrammer og beskrivelsesverktøy, som entreprenørforeningen jeg satt i var med å 

finansiere. Ledelsen i entreprenørforeningen var dessverre ikke er så veldig opptatt av å se fremover, 

men heller bakover, så denne utviklingen fikk jeg først ikke noe særlig god respons på. " 

"Så fikk vi heldigvis en ny leder som så mulighetene jeg tidligere hadde fått avslag på. Han hadde da 

snakket med flere store bedrifter, og ville gjerne høre litt mer om hva jeg hadde å komme med. Han 

ble veldig bitt av tanken på å opprette en BIM-gruppe, og begynte å sjekke det ut internt i 

organisasjonen, men fortsatt var det liten interesse for dette. Men i møte med Statsbygg og 

Forsvarsbygg skjedde det stor fremgang, og det ble etablert en BIM-gruppe i entreprenørforeningen 

som da bestod av folk fra PEAB, Statsbygg, Forsvarsbygg, Skanska, NCC, AF gruppen og meg selv.” 

Rolf-Thore virker meget stolt over å ha bidratt til denne utviklingen. Entreprenørforeningen har nå 

kommet så langt at de har fått standardiseringsforbundet til å ta tak i standardisering av objekter. 

Vi spør om hvordan de mener en felles plattform for BIM med IFC-filer gir: 
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Rolf-Thore svarer: ”Dette er uferdig og vil ikke fungere før det er standardisert. Det er akkurat som 

med NS-3559, hvor du utveksler fra beskrivelsesprogram til kalkyleverktøy, der du må ha en 

datastruktur som er felles for alle. Og så kan gjerne Revit ha sine tabeller som de legger på i tillegg, 

men det er de som skal være med på alle.  Du ser jo bare på G-prog, hvordan de har laget sin versjon 

av NS-3559. Får du en GAB-fil, så må den alltid konverteres for å kunne brukes i andre programmer.  

Dette burde være unødvendig, men sånn er det." 

"Så det er dette de jobber med i entreprenørforeningen, det å prøve å få frem en felles plattform med 

IFC-filer. Dette er noe entreprenørforeningen har holdt på med i snart to år. Det tar mye tid, men 

noen er veldig engasjert. Hos de yngre ansatte ved de større entreprenørene, er de mer positive til å 

ta i bruk ny teknologi.” 

Som et oppfølgingsspørsmål spør vi om det er en slags fryktkultur når det kommer til å tilegne seg 

nye kunnskaper om en teknologi som de litt eldre kanskje ikke er helt vant med. 

Rolf-Thore forteller: ”Det var en administrerende direktør som hadde en PC som stod borte på hylla 

som han ikke brukte, han fikk sekretæren til å skrive for seg. Det kan jo i dette tilfellet være effektivt, 

men du er nok inne på noe. De som ikke tør å ta til seg ny teknologi ser ikke nytteverdien av at dette 

her er mye enklere. Hvis du jobber med dette sånn som vi gjør, at vi lager modeller, da ser du hvordan 

det gjør det enklere for deg når vi for eksempel prosjekterer et hus.” 

Moderne Byggfornyelse har noen tanker om å få modellen ut i produksjon, men er fortsatt litt 

avventende til å ta steget dit selv. Vi spør om hvilke tanker og visjoner de har når det gjelder å få 

modellen ut i produksjon. 

Rolf-Thore svarer: ”Dette er det neste skrittet. Hvordan kan vi bygge etter denne modellen. Med en 

3D-modell er det er mye lettere å se hvordan helheten sitter sammen. Det er dessverre mange 

fagarbeidere som ikke klarer å tolke en 2d-tegning en gang, de ser ikke rommet. Da kan en BIM-

modell være til hjelp for å se hvordan dette henger sammen. Dette med kollisjonskontroll er også 

veldig viktig, det samme for regelsetting og kontroll av regler. Det er mye enklere med en 3D-modell 

enn med en 2d-tegning. Så målet, spesielt for plan og bygningsmyndighetene, som skal kontrollere 

byggene når vi ser på dette med utnyttelse, plassering, brannsikkerhet, energiberegninger og den 

type ting. Det er målet å få dette inn i modellen.” 

På spørsmål om hva som kreves for å få modellen ut på byggeplass, svarer Rolf-Thore Johansen: ”Det 

fordrer for det første at alle som er ute på byggeplassen, enten om det er basen eller prosjektleder, 

har like god tilgang til modellen som de har tilgang til tegninger. Da må du ha en iPad eller en slags 

dings som benyttes for å se modellen. Den andre fordelen vi tenker oss med å få modellen ut, er lett 

tilgang til detaljer. For eksempel hvilke høyder skal du gå ut i fra, eller å raskt kontrollere mengder. 

Du kan kanskje trekke ut et område fra en tegning, og sende det av sted til arkitekten eller til RIB, for 

så å linke det opp mot modellen og få det oppdatert med en gang. Vi driver med rehabilitering, og 

arkitekten kan tegne hva han vil, men når du kommer inn i et bygg som er gammelt og vi skal rive en 

vegg som arkitekten har tegnet som en lettvegg, da kan man kanskje ta et bilde av problemet og 

sende dette inn til RIB som da kommer med en løsning slik at vi kan prosjektere videre.” 

Bjørnar Johansen supplerer med: ”Når det kommer til BIM ute i produksjon, spesielt ut til 

fagarbeiderne, så vil det kanskje være det å vise frem modellen som gir den største gevinsten. Vise 
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frem for eksempel at vi skal rive alt som er merket rødt, og bygge opp igjen det som er merket grønt. 

Hvis vi ser hele huset og at fagarbeiderne ser hva som skal rives og bygges på, da vil man kanskje 

skape en mye større forståelse ute på plassen.” 

Det er altså det visuelle ved BIM som Moderne Byggfornyelse ser på som det viktigste aspektet når 

det gjelder BIM i produksjon. At fagarbeiderne har en visuell modell der riveplaner kommer opp steg 

for steg kan være med på å skape en bedre forståelse hos de som kanskje ikke en gang ser hva en 2d-

tegning forteller. 

På spørsmål om Moderne Byggfornyelse opplever en økonomisk gevinst ved bruk av BIM, svarer 

Bjørnar Johansen: ”Når vi kan legge frem en visualisering av det kundene har tenkt seg, så vil vi 

automatisk få en gevinst. Det gjenstår å se om vi sitter igjen med en økonomisk gevinst når vi er 

ferdige med et prosjekt, og har utført dette både med normal kalkyle og med BIM. Det kan jo godt 

hende at vi fortsatt hadde tjent mer med tradisjonelle metoder.” 

På spørsmål om Moderne Byggfornyelse har noen tanker eller visjoner om hvordan en modell skal 

benyttes på et byggeprosjekt, svarer Bjørnar Johansen: 

”De har i dag tilgang til all informasjon om prosjektet og alle tegninger som medfølger. Der kan de 

hente ut den informasjonen de måtte ønske, eller be om å få tak i riktig informasjon. Alt ligger 

elektronisk lagret på våre servere. Når vi sender ut en forespørsel til våre leverandører, så legger vi ut 

den samme informasjonen på våre servere og sender en link til for eksempel glassmesteren, som da 

ser hvor eksempelvis et vindu med sin kode skal være.” 

4.8.2 Oppsummert 

I dag benytter Moderne Byggfornyelse seg av BIM kun i sine totalentrepriser. De bruker BIM-

modellen til en visualisering av det som skal bygges, både for sin egen gevinst, men også for å gi 

byggherren et bedre inntrykk av hvordan det ferdige prosjektet vil se ut. Det er en ting å se 

tegningene av bygget, men det blir noe helt annet når kunden kan se bygget i 3D, i følge Moderne 

Byggfornyelse. 

Moderne Byggfornyelse bruker ikke BIM i produksjonen. De har noen visjoner om å få det ut til 

fagarbeiderne som produserer, men er veldig usikre på hvordan dette skal gjennomføres i praksis. De 

har klare tanker om at nytteverdien vil komme av en økt forståelse av hva som skal produseres, men 

at modellen også kan benyttes i form av mengdeuttak, sjekklister ved kvalitetssikringsarbeider og 

kollisjonskontroller. 

Ansatte hos Moderne Byggfornyelse har noe begrenset kunnskap til programvare som benyttes i 

BIM-sammenheng, men de har to ansatte som modellerer med ArchiCAD. Dette kan være noe av 

grunnen til at BIM ikke er tatt i bruk i større grad enn det den er i dag. De sier de selv er under 

opplæring når det gjelder å benytte BIM i større grad enn de gjør i dag. 

De mener selv at de får en økonomisk gevinst når de tegner i ArchiCad, da dette er tidsbesparende, 

men at de også benytter modellen direkte med kalkyleverktøy for å sette opp budsjett. Foreløpig har 

de ikke noe erfaring med hva de direkte tjener inn på dette, men at de sitter med en god følelse når 

det gjelder en økonomisk gevinst. 
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4.9 Sammendrag av intervjurunder 

I dag benytter de fleste aktører BIM-modeller for visualisering og tverrfaglig koordinering av det som 

skal bygges. Det er til stor hjelp under prosjekteringsmøter og eventuelle særmøter og 

koordineringsmøter innenfor BIM. Noen bruker også modellen å foreta kollisjonskontroller av 

bygget, riggplanlegging, kontroll av tegninger eller verifikasjon av terreng. Dette gjør at feil kan 

utelukkes på et så tidlig stadium som mulig, og det ivaretar en bedre produksjonsprosess. Det er 

gunstig å ha et verktøy som gir tilgang til en interaktiv BIM-modell da man vil kunne visualisere for 

eksempel objekter og teknisk utstyr. På den måten vil det gi en bedre forståelse av hva som skal 

bygges for fagarbeiderne. 

I kalkylefasen vil det være tid å spare på å benytte BIM. Man kan estimere mengder og pris langt 

raskere enn ved bruk av tradisjonelle metoder. Mengdene blir mer nøyaktige, 

fremdriftsplanleggingen kortere og dette gir et bedre underlag for videre kontraktsarbeider.  

Noen av aktørene er usikre på hvordan de skal få BIM tilgjengelig for fagarbeiderne som produserer, 

men ser helt klart nytteverdien av en økt forståelse for hva som skal produseres. AF Gruppen har 

allerede klare visjoner om at det skal plasseres ut datamaskiner på byggeplassen slik at fagarbeiderne 

kan gå inn i modellen og få visualisert det som skal bygges. 

Skanska er langt fremme på bruken av BIM-modellen ute på byggeplass, og benytter i dag iPad med 

programvare fra Vela systems til kvalitetskontroll, sjekklister, fremdriftsplaner og rapporter. De er 

også langt fremme på å gjøre modellen tilgjengelig for flest mulig i produksjonen, og den benyttes av 

blant annet formenn til å hente ut mengder og lignende. Skanska tester også ut andre systemer til 

bruk på iPad ute på byggeplass, systemer som iVisit, hvor man kan få frem hvordan for eksempel en 

vegg vil se ut før den er bygget.  

Når det gjelder hvilken type informasjon som bør være tilgjengelig under produksjonen trekkes det 

frem spesielt HMS-dokumentasjon, mengder, kvalitetssikringsdokumenter, kontraktsdokumenter og 

avvikshåndtering. For fagarbeiderne bør all den informasjonen personen behøver for å bygge være 

tilgjengelig, det kan være alt fra produktinformasjon til tegninger og mengder. Lokasjon på 

byggeplassen og kvalitetssikring av dette er det også viktig å ha med.  

En utfordring som alle aktørene har rundt bruken av BIM ute i produksjonen er at det er manglende 

kompetanse på bruk av programvaren og manglende tid til å oppdatere modellen jevnlig. Likevel er 

de fleste positive til bruken av BIM, og mange er godt i gang med å lære seg å bruke programvaren 

slik at modellen kan nyttes aktivt under produksjonen.  

På sikt er det et ønske om å få implementert FDV-dokumentasjon i BIM-modellen, men det er 

enighet om at denne dokumentasjonen ikke bør være inkludert i samme fil som modellen. Det beste 

vil være å knytte modellen opp til eksisterende, gode FDV-systemer. På denne måten vil arbeidet 

med å oppdatere FDV-dokumentasjonen bli enklere, da det ofte er personer med begrensede 

kunnskaper om BIM som bruker og administrerer dokumentasjonen.  
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5. Casestudie 

5.1 Case: Statoil Fornebu 

5.1.1 Innledning 

I dette casestudiet vil hovedfokuset ligge på hvordan BIM er tatt i bruk under produksjonen hos 

Skanskas prosjekt Statoil Fornebu. Vi ønsker med casestudiet å undersøke hvordan Skanska har 

implementert BIM i produksjonsprosessen og trekke ut hvilke erfaringer de har gjort ved dette 

prosjektet. Casestudiet ble gjennomført ved først å intervjue prosjektingeniør Per Daniel Blom. 

Deretter gikk vi en befaring hvor vi i praksis fikk testet systemet ved å innrapportere avvik digitalt ved 

hjelp av en iPad.  

 

Figur 34: BIM-illustrasjon Statoil Fornebu [23] 

Statoilbygget refereres til som ”Statoils månelanding på Fornebu", og er et prestisjebygg med 

miljøprofil B. Statoils nye kontor koster omtrent 1,75 mrd. NOK, og da er ikke prisen på det 

underjordiske parkeringsanlegget medregnet. 

 

Figur 35: Statoil Fornebu før montering av fasadeelementer 
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Hver lamell er 140 meter lang, 12,5 meter bred og tre etasjer høy. Lamellene er konstruert som broer 

som spenner fritt uten søyler. Stålseksjonen for de øvre lamellene ble løftet på plass med Nord-

Europas største mobilkran, og bygget ble montert seksjon for seksjon. Seksjonene ble sveiset 

sammen på stedet ved hjelp av prefabrikkerte stålelementer fra den finske aktøren Ruukki. 

Byggherre er IT Fornebu som skal leie ut bygget til Statoil. Byggets totale areal er 115 000 m2 og 

består av 65 000 m2 kontorlokaler. Bygningen skal huse 2500 Statoil-ansatte fra høsten 2012. 

Utførende entreprenør er Skanska som gjennomfører prosjektet som en totalentreprise. Bygget er 

designet av norske A-lab arkitekter og er inspirert av pinnespillet Mikado. 

 

Figur 36: Illustrasjonsbilde mikado [44] 

5.1.2 Bakgrunn for å velge prosjektet 

Gruppen ble i intervju med Rupert Hannah hos Skanska informert om at de benytter BIM i 

produksjonen ved blant annet Statoil Fornebu. Etter å ha gjennomført intervjuer hos flere aktører 

fremgikk det at det kun var ved Statoil Fornebu at BIM ble benyttet ute i produksjonen ved hjelp av 

nettbrett. Dette virket som et spennende prosjekt å gjennomføre et casestudie på, og Rupert Hannah 

var svært behjelpelig med å sette oss i kontakt med prosjektledelsen ved Statoil Fornebu.  

Prosjektets enorme kompleksitet og størrelse var også avgjørende for at gruppen valgte å 

gjennomføre et casestudie ved akkurat dette prosjektet. Ved Statoil Fornebu har BIM vært brukt 

gjennom hele prosessen, og det har vært en absolutt nødvendighet.  

Skanska brukte også BIM i produksjonen under byggingen av "Barts and London Royal Hospital" i 

London, der de allerede har høstet noen erfaringer om hvilke fordeler og ulemper dette systemet 

har. 

Vår kontaktperson Per Daniel Blom hos Skanska på Statoil Fornebu har vært med under hele 

prosessen med å implementere BIM i produksjonen på dette prosjektet, og bruker også systemet 

aktivt i sin arbeidshverdag.  
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5.1.3 Casestudiets mål 

Målet med casestudiet har vært å undersøke hvilke effekter BIM har hatt under produksjonen, hvilke 

erfaringer Skanska har hatt med bruken av BIM på Statoil Fornebu, og samtidig kartlegge 

informasjonsbehovet i produksjonen. Det var også et ønske om å teste ut hvordan BIM fungerer på 

et nettbrett i dag. 

5.1.4 Casestudie 

 

 

Figur 37: Befaring ved Statoil Fornebu 

Informasjonen presentert i dette casestudiet er basert på intervjuer gjort med flere personer som 

jobber på prosjektet og en befaring gjennomført i slutten av mars 2012. Skanskas erfaringer med BIM 

gir gruppen et svært godt grunnlag for å gjennomføre et casestudie. Befaring og intervju er 

gjennomført i henhold til metodekapittelet. 

 

Figur 38: BIM-illustrasjon Statoil Fornebu [23] 
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Statoil Fornebu er et stort og komplekst prosjekt hvor bruken av BIM har vært en nødvendighet. BIM- 

og IFC-modellens viktigste anvendelsesområde på prosjektet har vært som et visualiseringsverktøy. 

Bygget er satt sammen av fem lameller som ligger oppå hverandre, og dette har stilt strenge krav til 

en nøyaktig prosjektering- og produksjonsprosess. Det er syv personer i prosjekteringsavdelingen 

som aktivt benytter seg av BIM-modellen hver eneste dag. Blom er ikke tvil om at Statoilbygget ville 

vært utformet annerledes om man ikke hadde hatt BIM som et visualiseringsverktøy. "Fremfor alt 

har de som sitter i prosjekteringsavdelingen benyttet IFC-modellen til visualisering. De er syv 

personer, de vet jo egentlig ikke hva de skal bygge, de ser ikke hva som foregår her ute, og for dem er 

det veldig fint for forståelse av geometriske utfordringer." 

En av de største utfordringene for Skanska både i prosjekteringen og produksjonen har vært 

glasstaket som skal være over atriumet. Det er en enorm glassfasade hvor ingen stålstaver, noder 

eller glassplater er like. Glasstaket stiller strenge krav til informasjonsmengden og nøyaktigheten som 

må være i tegningsunderlaget og i BIM-modellene.   

 

Figur 39: Glasstak over atrium Statoil Fornebu 

Blom forteller videre at i 

prosjekteringen brukes BIM-

modellen til 

kollisjonskontroller, 

visualisering, mengder og 

kvalitetssikring. Man har vært 

helt avhengig av å 

gjennomføre 

kollisjonskontroller på grunn 

av den store mengden 

tekniske anlegg som skal inn i 

bygget. Skanska har 

kontraktsfestet at 

underentreprenørene forplikter 

seg til å gjennomføre kollisjonskontroller og kvalitetssikre sin egen prosjektering. Kollisjonskontrollen 

utføres av arkitektfirmaet, underentreprenørene og kontrolleres til slutt av Skanska. Videre sendes 

en rapport om hvilke kollisjoner og endringer som må gjøres til Skanskas prosjektavdeling på 

Fornebu. 

Figur 40: Eksempel foto Solibri Model Checker [3] 
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Til mengdeberegning av prosjektet har Skanska brukt et eksternt firma. Dette ble gjort for at man på 

et tidligst mulig stadium kunne kontraktsfeste arbeidet som skulle utføres. Fremdriftsplanen for 

prosjektet er presset, og mange beslutninger må besluttes under utførelsen. Blom nevner blant 

annet at det er mange tekniske løsninger som ikke er bestemt, enda det kun er fem måneder til 

overlevering av bygget. 

I produksjonen benytter Skanska seg av Vela Systems som et verktøy i produksjonsoppfølgingen. 

Programmet brukes for å registrere og digitalisere data og informasjon. Programvaren innehar også 

funksjoner som gjør at man kan koble data opp mot IFC-modellen. Skanska benytter ikke denne 

funksjonen i dag, men arbeider mot å gjennomføre et pilotprosjekt på dette området. 

 

Figur 41: Hovedmeny Vela på iPad [4] 

Systemet ble satt opp av Blom med hjelp fra blant 

annet fagpersoner fra Skanskas avdeling i USA. For å 

kunne bruke systemet er man avhengig av å 

registrere alle nødvendige data i forkant. Skanska 

gjorde det slik at 2D-tegningsunderlaget ble lastet 

opp på en interaktiv server. Videre registrerte de alle 

involverte foretak med e-postadresse og firmanavn, 

og sørget for at de fikk tilgang til denne serveren. Da 

dette var gjort synkroniserte Skanska de aktuelle 

tegningene med den håndholdte enheten. 

Standardiserte sjekklister ble også lagt inn som maler, 

i forhold til ulike befaringstyper som for eksempel 

statusbefaring og ferdigbefaring. Ifølge Blom er tidsbesparelsen stor ved bruk av de klargjorte digitale 

sjekklistene. 

Figur 42: Eksempel plantegning i Vela på iPad [4] 
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Når du skal gjennomføre en befaring har 

du 2D-tegningsunderlaget lett 

tilgjengelig og avvikene registreres 

direkte på tegningsunderlaget. Man kan 

angi lokasjon helt enkelt med en 

"pushpin", velger så hvilket firma som 

har ansvaret for avviket, skriver hva 

avviket er og tar deretter et bilde av 

avviket. Ved noen enkle tastetrykk 

registrerer man altså avviket, firmaet 

det gjelder og dokumenterer med bilde. 

På denne måten blir det anvist på en 

plantegning hvor feilen er. Til slutt 

registrerer man avviket ved å 

synkronisere iPaden med den eksterne, 

interaktive serveren, hvor alle avvik, rapporter og sjekklister lagres. At all informasjon er registrert og 

lagret på denne måten mener Blom er svært positivt overfor byggherren. "Man dokumenterer at 

man gjør noe, og viser at man følger opp produksjonen". 

Programmet brukes også til sjekklister. 

Etter tradisjonell metode går man en 

befaring hvor man har med seg en 

sjekkliste der man kontrollerer en rekke 

punkter. Her må man dokumentere at 

arbeider er utført i henhold til kontrakter 

og tegningsunderlag. Etter befaringen 

må alle data digitaliseres og videre 

anvises på en plantegning. Man skriver 

gjerne en liste over feil eller mangler 

som er funnet, angir lokasjon på en 

plantegning, dokumenterer med bilde og 

videre lagrer det på en felles server. Med 

Vela blir veien fra funnet avvik til 

registrering langt kortere. Man jobber på samme måte med en sjekkliste på en håndholdt enhet, men 

man vil registrere avviket direkte. Alle data som registreres blir digitalisert umiddelbart, et bilde 

legges inn og lokasjon angis direkte. Dette medfører at for eksempel en ferdigbefaring gjennomføres 

langt raskere ved å bruke Vela enn ved bruk av tradisjonell metode. 

Når data er registrert kan man i ettertid hente ut rapporter som settes sammen av de registrerte 

dataene. Rapporten Blom viser oss er en 18 sider lang rapport. Rapporten han presenterer innehar 

all informasjon som er registrert på firmaet vi har valgt. Her kan man definere et filter for hvilken 

informasjon man ønsker, hvilket medfører en reduksjon i antall sider som kommer med i rapporten. 

Blom forteller at all tilgjengelig informasjon ikke alltid er anvendelig, og filtreringsfunksjonen gir 

brukerne muligheten til å skille ut den informasjonen som er nødvendig. Blom mener også at 

rapportoppsettet har et stort forbedringspotensial. "På denne rapportmodellen har de en del de kan 

forbedre, for eksempel på hvilken måte bilder legges ved rapporten, definere sidebrytninger og 

Figur 44: Eksempel på sjekkliste i Vela på iPad [4] 

Figur 43: Eksempel på Pushpins i en 2D-plantegning på en iPad [4] 
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lignende. Her er det for eksempel en tegning som er for stor, og da klarer den ikke å formatere den 

helt riktig og vi mister litt informasjon. Her er det absolutt et forbedringspotensial." 

Fordelen med programvaren er at man ikke er avhengig av å bruke en håndholdt enhet for å få 

tilgang til rapportene og annen informasjon. Når det opprettes en sak på en underentreprenør 

mottar underentreprenøren en e-post med beskjed om at det har blitt registrert en sak på foretaket. 

Underentreprenøren kan videre logge seg inn på den interaktive serveren i sin nettleser på 

datamaskinen og hente ut en rapport over hvilke saker som er opprettet. Skanska bestemmer hvilken 

informasjon de ulike underentreprenørene skal ha tilgang på og de sørger for påloggingsinformasjon. 

Systemet stiller ingen krav til tredjepartsprogramvare på en datamaskin. Rapportene åpnes i et 

program som støtter PDF og kan skrives ut. Når underentreprenøren har utbedret avviket sendes en 

melding tilbake til Skanska om at saken er lukket. Deretter kan Skanskas prosjektingeniører 

gjennomføre en befaring og kontrollere at arbeidet er utført. Blom understreker at selv om man 

registrer et avvik digitalt er det fortsatt svært viktig at man følger opp produksjonen like nøye som 

ved tradisjonell produksjonsoppfølging. Han mener at et forbedringspotensial ved programmet er at 

underentreprenører kan sende rapporter tilbake på arbeidet de har utført. 

Systemet har et godt brukergrensesnitt. Man har til enhver tid en oppdatert statistikk over hvilke 

underentreprenører som har flest uløste saker. Meldinger mellom Skanska og underentreprenøren 

ligger loggført, og alle utbedringer og saker lagres i et bibliotek. I dette biblioteket har man tilgang til 

alle opprettede saker og kan søke i dem ved å bruke ulike filtreringsfunksjoner. 

Utfordringene ved å bruke et slikt system er at man stiller krav som ikke alle underentreprenører 

innfrir. Det er primært to årsaker til at noen stiller seg kritiske til et slikt system. På dette prosjektet 

er det mange store entreprenører på byggeplassen, og de har en stab med tilgjengelige datamaskiner 

på brakkeriggen. Dersom man derimot har en liten underentreprenør på byggeplassen, så vil ikke de 

ha tilgang til en slik datamaskin. De har gjerne en bas eller formann på byggeplassen. Dette resulterer 

i at formannen eller basen ikke mottar avviket direkte, og det vil da gå lenger tid før avviket utbedres. 

"Han må enten lese avvikene på kveldstid eller så må deres prosjektleder videreformidle 

informasjonen, og det er en ugunstig prosess". 

En annen utfordring er at byggebransjen er ganske så konservative. De ulike underentreprenørene 

har sine systemer for å sikre kvaliteten på sine arbeider, og de vil helst gjøre det på sin måte. Dersom 

man skal kunne få underentreprenørene til å følge dette systemet må det kontraktsfestes, og ved å 

gjøre dette kan man kanskje ekskludere noen aktører i en anbudsfase. Blom sier at man er ute etter å 

effektivisere produksjonsfasen, men ikke på bekostning av høyere pris fra underentreprenører. 

Det byr også på utfordringer når man skal koble data fra Vela til IFC-modellen. Fordelen med dagens 

system og prosess er at informasjon kobles til de ulike områder som defineres av administratoren. 

Når man deretter oppretter en sak går det klart og tydelig frem hvilket område saken gjelder. 

Dersom man skal koble data til IFC-modellen må dataene kobles rett til objektene i modellen, og da 

forutsettes det at IFC-modellen har samme romnummerering som plantegningene for ikke å skape 

forvirring. Etter Bloms mening er dagens system enklere og krever mindre tilrettelegging og 

vedlikehold. Man gjøres også avhengig av å jobbe direkte i IFC-formatet. Skanska har opplevd at noe 

data har uteblitt ved eksportering til IFC-formatet. Det er også ytterst variabelt hvilke data som blir 

synlige dersom man kun bruker en IFC-viewer. 
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Etter intervjuet gjennomførte vi en befaring. Blom skulle gjennomføre en befaring for å kontrollere 

arbeidet innenfor sine ansvarsområder. Bakgrunnen var at arbeider med utvendige himlingsplater 

hadde opphørt på grunn av vindforholdene, og fagarbeiderne mente at det ikke var forsvarlig å bruke 

lift. Vi fikk da prøve å registrere et avvik i praksis. Da vi ankom området hvor montasjen foregikk fant 

vi frem korrekt plantegning for det gitte området, og selv om vi har liten kjennskap til bygget var det 

enkelt å angi hvor vi befant oss. Istedenfor å lete igjennom flere plantegninger valgte vi helt enkelt 

hvilket plan vi befant oss på i menysystemet, og fant rask korrekt tegningsunderlag for området. 

Videre opprettet vi et avvik, dokumenterte med bilde og beskrev avviket. Dette var en veldig effektiv 

og enkel metode for å registrere de viktigste dataene ved et avvik: Lokasjon, involverte 

underentreprenører, dokumentasjon i form av et bilde og en beskrivende tekst. Som 

førstegangsbrukere brukte vi omtrent to minutter på å registrere en feil. Erfaringsmessig fra tidligere 

avviksregistrering har gruppen brukt en del lenger tid på å dokumentere en feil og digitalisere og 

distribuere et avvik. 

      

Figur 45: Befaring, registrering av avvik på iPad 

Tilgjengelig informasjonsmengde er god i dette digitale formatet. Man ivaretar enkel tilgang til store 

mengder informasjon, og man har tilgang hvor som helst på prosjektet. Hvor mye informasjon man 

ønsker å ha tilgjengelig bestemmer brukeren selv. Alle tegninger er synkronisert med den interaktive 

serveren, og i forkant av en befaring kan du legge inn plan- og detaljtegninger etter eget behov.  

Erfaringen til Per Daniel Blom er at kvalitetssikringen går langt raskere, man unngår at avvik 

registreres feil og dokumentasjonen blir langt mer oversiktlig. Før befaringen synkroniserer man den 

håndholdte enheten med det sist reviderte tegningsunderlaget, og sikrer at man har 

tegningsunderlag av siste utgave. 
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5.1.5 Oppsummert 

Det største bruksområdet til BIM under prosjekteringsprosessen ved Statoil Fornebu har vært 

kollisjonskontroller, visualisering, kvalitetssikring og mengdeuttak. Hos Skanska benyttes BIM-

modellen primært i prosjekteringsprosessen, men også noe i produksjonsprosessen. 

Kollisjonskontroller har vært kontinuerlig utført under prosjektets levetid. Statoil Fornebu er et 

komplekst og stort prosjekt hvor det skal inn mye teknisk utstyr. Det har vært svært viktig å 

kontrollere at det tekniske utstyret blir plassert korrekt. Skanska har brukt A-lab til å gjennomføre 

kollisjonskontroller av BIM-modellen som inneholder alle involverte fag, og de rapporterer endringer 

videre til prosjekteringsavdelingen hos Skanska. Skanska har én person som er engasjert for å følge 

opp og kvalitetssikre kollisjonskontrollene som utføres eksternt. 

Mengdeberegningene har vært utført av en ekstern tredjepart. Dette ble gjort for å kontraktsfeste 

mengdene på et tidligst mulig stadium, men også for å engasjere underentreprenører på 

delentrepriser i prosjektet. 

Som en kontroll har prosjekteringsavdelingen benyttet BIM-modellen i stor grad til visualisering, og 

dette tas opp i intervjuet som en av de viktigste egenskapene til BIM-modellen. 

Prosjekteringsavdelingen har hatt stor nytteverdi ved å kunne visualisere de ulike løsningene som 

skal bygges. Etter å ha visualisert løsningene vil prosjekteringsavdelingen kunne fatte beslutninger 

rundt de tekniske detaljene. Det understrekes at på et så komplekst prosjekt har det vært svært 

viktig med visualiseringsegenskapene til BIM-modellen. 

I produksjonsprosessen har Skanska benyttet Vela Systems som et verktøy i 

produksjonsoppfølgingen. Programmet har vært brukt til sjekklister, avviksregistrering og 

ferdigstillelsesbefaringer. Vela Systems er et verktøy som lar deg registrere avvik eller feil digitalt. 

Med Vela vil man til enhver tid ha tilgang til et 2D-tegningsunderlag som ligger lagret på en 

håndholdt enhet. Ute i produksjonen kan man angi lokasjon, ansvarlig underentreprenør, avvikstype, 

en beskrivende tekst og bilder av avviket digitalt. Videre lastes dette opp på en ekstern server hvor 

alle involverte parter har tilgang. Når et avvik registreres mottar underentreprenøren en e-post om 

at de har uløste saker som må kontrolleres. 

Man er ikke avhengig av å ha en håndholdt enhet tilgjengelig for å bruke Vela. Man får enkelt tilgang 

til avviksrapportene som er laget via nettleseren på en vilkårlig datamaskin. Dette åpner for at 

forutsetningene for å bruke Vela er svært gode.  

Skanskas positive erfaringer med å bruke Vela i produksjonen, har vært at produksjonsoppfølgingen 

har tatt langt kortere tid enn ved tradisjonelle metoder. Programmet ivaretar også god 

dokumentasjon av hvordan produksjonsoppfølgingen har vært gjennomført, og dette har gitt 

Skanska god dokumentasjon rettet mot byggherre og underentreprenører. Denne dokumentasjonen 

ligger til enhver tid tilgengelig i et søkbart rapportbibliotek. 

Det er også positivt at brukergrensesnittet til Vela er godt, noe gruppen kan bekrefte. Skanskas 

erfaringer er at dette åpner for at flere kan bruke systemet.  

Utfordringene mener Skanska er at det forutsettes at underentreprenøren har en datamaskin 

tilgengelig på byggeplassen eller brakkeriggen. Da man i et stort prosjekt har mange 

underentreprenører på byggeplassen som ikke har denne tilgangen, har man ikke kunnet ta i bruk 
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Vela gjennom hele produksjonsprosessen. Skanska sier også at de ikke ønsker å sette krav til at 

underentreprenørene skal bruke systemet da dette kan medføre at noen aktører ekskluderes fra en 

eventuell anbudsfase på en delentreprise. 

Skanska har per dags dato ikke tatt i bruk Vela Systems mulighet til å koble avvikene opp mot IFC-

modellen. Problemet oppstår ved at man kobler dataene direkte til objektene, og man forutsetter da 

at man har en god BIM-modell som følger samme romnummerering som plantegningene. Det har 

heller ikke vært gode erfaringer med eksportering til IFC-formatet. Man må da registrere dataene 

direkte i IFC-modellen og hvilke data som blir med når man åpner modellen i ulike programmer har 

vært variabelt. 

Informasjonen som bør være tilgjengelig på byggeplassen er typisk den informasjonen man kan ha i 

Vela Systems. Man har til enhver tid tilgang til et oppdatert tegningsunderlag og den siste 

informasjonen om endringer og avvik som er gjort på prosjektet. 
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6. Resultater fra intervjuer og casestudiet 

6.1 Utfordringer og fordeler med BIM 

Resultatene fra intervjuer og casestudiet blir presentert i dette kapitlet. Vi har benyttet IDDS som 

rammeverk for å presentere resultatene, da vi mener dette gir en god struktur og oversikt over de 

ulike fokusområdene prosess, mennesker og teknologi. 

6.1.1 Utfordringer ved bruk av BIM 

Prosess 

Prosjektering i BIM krever en stor investering for foretaket som ønsker å implementere BIM i sin 

organisasjon. Aktørene nevner at de måtte investere penger i programvare, oppretting av prosesser 

og i brukeropplæring. Disse investeringene måtte gjøres uten at effekten av BIM i en byggeprosess er 

kartlagt grundig nok, og resultatene per dags dato er heller ikke helt entydige gjennom hele 

byggeprosessen. 

Byggebransjen kjennetegnes ofte av mangel på integrert samarbeid i prosjektene. Det er fokus på at 

de ulike aktørene skal jobbe uavhengig av hverandre, og dermed oppstår det mange konflikter når de 

ulike fagenes modeller skal settes sammen til en felles BIM-modell av det som skal bygges. 

Arkitekten setter som regel rammene for hvordan modellen skal se ut, og leverer modellen til 

entreprenøren. Videre involveres de tekniske fagene, og de kommer som regel inn alt for sent i 

prosessen. Det oppstår dermed mange konflikter når alle skal bli enige om hvor de ulike tekniske 

løsningene skal plasseres.  

En av de største utfordringene i dagens byggeprosess er å få BIM-modellen ut på byggeplass. Det er 

stor usikkerhet rundt hvordan dette skal kunne gjennomføres i praksis blant de ulike aktørene, og det 

kan virke som om noen generelt har en negativ innstilling til BIM i produksjonen. Blant 

intervjuobjektene er det flere som har fått negative tilbakemeldinger på bruken av BIM. Det er ofte 

at kritikerne har store forventninger til hva BIM kan utrette, forventninger som kanskje ikke blir 

innfridd. 

En utfordring ved bruken av BIM-modeller er at de ofte avviker fra tegningsunderlaget. Dette skyldes 

at modellene ikke oppdateres hyppig nok. Tegningsunderlaget ligger ofte lagret på forskjellige steder, 

og feil kan forplante seg i modellene uten å bli oppdaget. Tekniske fag blir i dag inkludert for sent i 

prosessen, slik at modellen må revideres mange ganger for å ivareta behovene til de tekniske fagene. 

Det er viktig at man har et samarbeidssystem for faglig koordinering. Problemet med BIM-modeller 

er at de fort blir utdaterte. Informasjonen som ligger i modellene må vedlikeholdes hyppig for å 

ivareta at modellen inneholder korrekt informasjonsgrunnlag. Grunnen til at modellene blir utdatert, 

er at det ikke er innarbeidet gode nok samarbeidsrutiner rundt hvem som har ansvaret for å 

vedlikeholde informasjonen fra alle involverte parter i BIM-modellen. 

Det hadde vært en stor fordel om fagarbeiderne hadde hatt bedre tilgang til modellen, og at de da 

kunne benytte BIM-modellen som et visualiseringsverktøy. På denne måten kan fagarbeiderne få en 

bedre forståelse av hva som skal bygges, og hvor for eksempel teknisk utstyr skal plasseres. Det er 

behov for at modellen blir bedre utviklet og kvalitetssikret, slik at de også kan hente ut for eksempel 

mål. I dag benytter fagarbeiderne et 2D-tegningsunderlag for å hente ut dette, et tegningsunderlag 

som ofte er utdatert. 
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Mennesker 

For å oppnå målsetningen om å gjøre modellen tilgjengelig for fagarbeiderne har det vært forsøkt 

med utplassering av datamaskiner på brakkeriggen, men ikke ute i for eksempel et råbygg. Dette 

viser seg foreløpig å være for tungvint å gjennomføre, da de fleste fagarbeiderne, formenn og bas 

mangler den nødvendige kunnskapen og ferdighetene til å kunne benytte programvaren som kreves 

for å navigere rundt i modellen. Samtidig blir det ofte for tungvint å gå hele veien til kontoret på 

plassen for å finne en liten detalj. Kursing av fagarbeiderne krever store ressurser av entreprenøren. I 

byggebransjen generelt er det alltid små økonomiske marginer, og mange har ikke det nødvendige 

støtteapparatet for en slik prosess. 

Teknologi 

Robustheten til datamaskiner og håndholdte enheter, som for eksempel en iPad, er i dag for dårlig i 

et miljø man finner på en byggeplass. Støt, slag, støv og fuktighet gjør at slike systemer fort slutter å 

fungere, og blir en upålitelig kilde til informasjon sammenlignet med tradisjonelle tegninger. 

Sistnevnte vil det være mulig å skrive ut på nytt om de skulle bli borte eller gå i stykker.  

Bruken av datasystemer setter store krav til oppdatering, vedlikehold og utskiftninger. I et 

kostnadsperspektiv vil dette resultere i store økonomiske utgifter og økt tidsbruk. Dette setter store 

krav til IT-avdelingen eller IT-ansvarlig hos entreprenøren. Spesielt mindre entreprenører har 

begrensede kunnskaper på dette området i dag. Det vil nok ta lang tid før alle er godt nok utstyrt og 

innehar de nødvendige ferdighetene som er påkrevd.   

BIM-modeller bør i dag optimalt sett bli utvekslet gjennom IFC-formatet. Det viser seg at IFC-

formatet har mange utfordringer i forhold til at mye informasjon blir borte når modellene overføres 

mellom de ulike faggruppene, og dette resulterer i mye “dobbeltarbeid”. Informasjon om objekter, 

og objekter som får endrede egenskaper ved konvertering til IFC, er et hyppig problem. Slik de ulike 

programvareleverandørene operer i dag vil det være langt igjen før vi kan se en “sømløs” overføring 

av BIM-modeller mellom de ulike programmene. BuildingSMART jobber for å løse denne IFC-

problematikken. 

En annen utfordring med BIM-modellen er at de ulike aktørene ofte har forskjellig nullpunkt der det 

som skal bygges er plassert. Manglende ferdigheter om bruk av programvaren er ofte skyld i dette. 

Resultatet blir mye unødig tidsbruk under BIM-møter for å sikre en mest mulig feilfri modell. Dette 

skaper mye frustrasjon, spesielt hos entreprenøren. Den som er ansvarlig for BIM-modellen må til 

enhver tid rette opp i feil og unøyaktigheter generert av andre fag. Dette bidrar til å minske 

effektiviteten av å benytte BIM-modellen i prosjekteringsfasen. 

På sikt er det et ønske om å få implementert FDV-dokumentasjon i BIM-modellen, men det er ingen 

enighet om hvordan denne dokumentasjonen skal implementeres. Noen mener at dokumentasjonen 

må være inkludert i den samme IFC-filen som 3D-modellen, mens andre har tanker om at 

dokumentasjonen ikke bør være inkludert i samme fil som modellen. Manglende standardisering 

internt når det kommer til kunnskapsforvaltning er en av de største utfordringene i byggebransjen i 

dag. 
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6.1.2 Fordeler ved bruk av BIM 

Prosess 

Fordelene med bruk av BIM-modeller i dag er i all hovedsak i forhold til visualisering og tverrfaglig 

koordinering av det som skal bygges. Det viser seg at dette er til stor hjelp under 

prosjekteringsmøter, eventuelle særmøter og koordineringsmøter innenfor BIM. De ulike aktørene 

kan sammen bli enige om tekniske løsninger ved å navigere seg rundt i modellen, og arkitektoniske 

utfordringer blir enklere å løse når alle fag har samme oppfatning av hvordan ting skal bygges. 

BIM benyttes også i utstrakt grad til å foreta kollisjonskontroller av det som skal bygges, kontroll av 

tegninger, verifikasjon av terreng og til riggplanlegging. Bruken av 3D-modellen gjør at man får 

utelukket feil på et tidlig stadium. Dette ivaretar en bedre samarbeidsprosess og dermed 

produksjonsprosess. 

I dag benyttes BIM-modellen i stor grad under kalkylefasen, og bidrar til å spare inn mye tid og 

dermed penger. Man kan estimere mengder og pris langt raskere enn ved bruk av tradisjonelle 

metoder. Mengdene blir mer nøyaktige, fremdriftsplanleggingen kortere og dette gir et bedre 

underlag for videre kontraktsarbeider. 

Mennesker 

Stadig flere er positive til bruken av BIM på byggeplass, og mange er godt i gang med å lære seg 

programvaren som er nødvendig for at modellen kan nyttes aktivt under produksjonen. Det er satt i 

gang kursing av ansatte på bruken av BIM-programvare og tilhørende 

dokumenthåndteringssystemer, men dette er foreløpig i all hovedsak forbeholdt formenn og 

prosjektledere. 

AF Gruppen mener at man kan spare inn to ukers arbeid i kalkylefasen på et prosjekt for én person 

ved å bruke BIM. Effekten av dette er at man frigjør arbeidskraft, og kan bruke arbeidskraften til 

personen et annet sted i foretaket. Hos de store aktørene kalkuleres det kontinuerlig et stort antall 

prosjekter. Dette resulterer dette i at de kan ta på seg flere prosjekter, og dermed øker firmaets 

produktivitet. 

Teknologi 

I dag benyttes det mange forskjellige typer programvare innenfor BIM. De ulike fagfeltene benytter 

ulike typer programvare seg imellom, og ved hjelp av IFC-formatet kan de involverte lage en felles 

modell av det som skal bygges. Det er gunstig å ha et visualiseringsverktøy tilgjengelig for de 

utførende. Et eksempel på et slikt verktøy er Solibri, som gir tilgang til en interaktiv BIM-modell. Ved 

hjelp av dette vil man kunne visualisere for eksempel objekter og teknisk utstyr. På den måten vil det 

gi en bedre forståelse av hva som skal bygges. Denne typen programvare benyttes i utstrakt grad hos 

de større aktørene i dag. Dette gir helt klart et bidrag til økt forståelse og et samlet bilde av hvordan 

bygget skal se ut for alle parter. 

Skanska benytter allerede i dag programvare fra Vela Systems på iPad ute på byggeplassen. Dette 

benyttes til sjekklister, avviksregistrering og ferdigstillelsesbefaringer. De er også langt fremme på å 

gjøre modellen tilgjengelig for de som arbeider i produksjonen. Formenn og prosjektingeniører 

benytter allerede BIM-modellen for å hente ut mengder. 
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BIM benyttes ikke i FDV-sammenheng hos de ulike entreprenørene i dag. Skanska har positive 

erfaringer med å bruke Vela i produksjonen. Programmet har vist seg å ivareta god dokumentasjon 

av hvordan produksjonsoppfølgingen har vært gjennomført. Dette har gitt Skanska god 

dokumentasjon rettet mot byggherre og underentreprenører. Dokumentasjonen ligger til enhver tid 

tilgengelig i et søkbart rapportbibliotek. 
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Prosess 

Den økte bruken av BIM-modeller i dag bidrar til en bedre forståelse for alle involverte parter i 

byggeprosessen. BIM benyttes fortsatt i all hovedsak til visualisering av bygget, men også ved 

kalkulasjon, kollisjonskontroll, kontroll av tegninger og mengdeberegning.  

Ser man på dagens prosjekteringsprosess er det lite rom for eksperimentering rundt BIM. Konsepter 

som IDDS fokuserer på tidlig kommunikasjon, og samarbeid mellom prosjekterende og utførende 

parter. Slik det fungerer i dag virker det som at alle parter forsøker å fraskrive seg mest mulig ansvar, 

og det er ikke uvanlig med rettstvister på bakgrunn av dette. Som nevnt tidligere er det ofte 

arkitekten som setter rammene for hvordan prosjektet skal utformes, og de andre tekniske fagene 

kommer inn alt for sent i prosjekteringsfasen.  

Om vi skal få et større utbytte av BIM ved hjelp av for eksempel IDDS, må vi se en forbedret 

integrering og samhandling på tvers av de forskjellige faggruppene. Slik situasjonen er i dag er det 

mye arbeid med å gjennomføre et komplett BIM-prosjekt, som inkluderer mer enn bare en modell til 

bruk som et visualiseringsverktøy. Flere må se verdien i BIM som mer enn bare en 3D-modell under 

byggeperioden. Samtidig må alle parter være mer åpne om å utveksle erfaringer, bedre samarbeidet 

seg imellom, og bedre kommunikasjonen helt fra oppstart av prosjekteringsfasen. Det kan virke som 

om det fortsatt er slik at de ulike fagfeltene sitter på sin spesifikke kompetanse, og vegrer seg for å 

dele kunnskap og erfaringer med andre.  

Et annet aspekt ved BIM i prosjekteringsfasen er tidsbruken. Slik det er i dag er det uenighet om 

hvorvidt BIM effektiviserer prosjekteringsprosessen. I noen tilfeller er det lønnsomt å opprette en 

BIM-modell, spesielt i forhold til kalkulasjonsprosessen, men modellen har også ved flere anledninger 

vært avgjørende for å vinne et anbud. Det har vist seg at det i noen tilfeller er lettere å vinne et 

anbud om byggherren kan få visualisert hvordan bygget kommer til å se ut på forhånd. Det kan virke 

som om BIM-modellen gir et inntrykk av at entreprenøren har større kontroll på hva som skal bygges 

og hvordan byggeprosessen skal gjennomføres. På mindre prosjekter, eller i tilfeller hvor det er 

begrenset med tid, kan det være for omfattende å skulle opprette en 3D-modell. Derfor blir mange 

kalkyler fortsatt basert på antakelser fra tidligere tilsvarende prosjekter. Om man skal få fullt utbytte 

av BIM bør modellen være ferdig før byggeprosessen starter. Dette kan medføre en litt mer hektisk 

prosjekteringsprosess, men samtidig vil man ha eliminert mye usikkerhet rundt eventuelle endringer 

i prosjektet på forhånd. Sammenligner man dette med en byggeprosess uten bruk av BIM, blir ofte 

prosjekteringsfasen strukket ut i selve byggefasen og det blir ofte store endringer underveis. Ser man 

på den totale tidsbruken vil det alltid være lønnsomt med god planlegging i forkant av et prosjekt. 

Med bruk av IDDS må det slike store struktur- og prosessendringer til for å kunne bedre utviklingen 

og progresjonen til BIM. 

Når man ser på bruken av BIM på byggeplass er det fortsatt slik at de fleste aktørene har tanker om å 

få modellen ut på byggeplass en gang i fremtiden, men at det ikke er aktuelt på nåværende 

tidspunkt. Mye av dette skyldes mangel på tid og økonomi. Det kan også virke som om ikke alle ser 

verdien og utbyttet av å bruke ressurser på at flest mulig skal få tilgang til en visualisering i 3D. 

Mange glemmer at BIM ikke bare er en 3D-modell. BIM er mer enn det visuelle, det er et vidt begrep 

som også omhandler ulike typer informasjon og flyten i denne. Mange hadde hatt stort utbytte av 
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bedre tilgang på denne informasjonen ute på selve byggeplassen, og en forbedring i 

informasjonsflyten.  

Skal BIM kunne gjøres tilgjengelig på byggeplass for flere enn det som er tilfellet i dag, må det åpnes 

for mer eksperimentering og ressursbruk hos alle aktører. Slik byggebransjen fungerer i dag er det 

byggherren som setter en stopper for denne eksperimenteringen. Det er ikke mulig for 

entreprenøren å bruke tid og penger på å eksperimentere med BIM, og samtidig risikere å tape på 

det. Dette er grunnen til at annen industri har kommet mye lengre på dette området.  

Mennesker 

Utplassering av datamaskiner på byggeplass stiller visse krav til at fagarbeiderne får den opplæringen 

som er nødvendig for å kunne bruke datasystemene. Kursing av medarbeidere krever generelt store 

ressurser, og disse ressursene vil entreprenøren i fremtiden måtte kalkulere inn i sine anbud. Hvis 

hele byggebransjen hadde gjennomført denne endringen, og snudd trenden vekk fra den 

tradisjonelle måten å jobbe på, ville vi kommet videre med implementeringen av BIM på byggeplass.  

Skal det være mulig å få flere over på BIM, må det samtidig gjennomføres en holdningsendring blant 

fagarbeiderne og i byggebransjen generelt. Flere yngre er interessert i å lære seg å benytte 

datasystemer i sin arbeidshverdag, og de er allerede i gang med å lære seg å bruke systemene. Den 

eldre generasjonen vil ofte være mindre interessert i å skulle sette seg inn i noe nytt. Mange kvier 

seg for å gå vekk fra tradisjonelle arbeidsmetoder, og det må oppfordres til å bruke den nye 

teknologien som er tilgjengelig.  

Slik det er nevnt med bruk av IDDS, må det en endring til i selve organisasjonen for at BIM skal kunne 

utnyttes til det fulle i alle ledd under byggeprosessen. “Organisasjonene må oppmuntre de ansatte til 

å ta i bruk programvare og bruke den i en helhetlig strategi, og de må legge til rette for at de ansatte 

skal få utviklet sine personlige ferdigheter på dette området.”[39] 

Som beskrevet i kapittelet om IDDS, vil fremtidige prosjekter kreve at alle på prosjektet deler felles 

kunnskap om arbeidsprosesser på prosjektet, og deler samlet kompetanse for å kunne få en bedre 

helhetsforståelse av disse arbeidsprosessene. Nøkkelen til suksess her vil være ansatte som har en 

helhetsforståelse og som kan samarbeide godt på tvers av ulike fagfelt, spesielt når man skal ta i bruk 

systemer som for eksempel BIM.  

Teknologi 

BIM på byggeplass trenger ikke være mer komplisert enn tilgang til et nettbrett med oppdaterte 

tegninger og tilhørende dokumentasjon. Utenfor Norge er det allerede dokumentert positive 

erfaringer med bruk av BIM i produksjonen. Ved byggingen av et sykehus i Storbritannia ble det 

benyttet nettbrett for å gå igjennom sjekklister for hvert enkelt rom. Dette var en nødvendighet da 

de hadde meget knappe tidsfrister, og skulle verifisere at alt av utstyr hadde blitt montert.  

Skanska har også vist at bruken av nettbrett har gitt tidsbesparelser og økonomisk gevinst ved bruk 

på Statoil Fornebu. De har hatt nok “is i magen” til å investere store ressurser ved å prøve ut BIM på 

byggeplass ved hjelp av iPad. Det er foreløpig snakk om enkle ting som sjekklister, avviksregistrering 

og ferdigstillelsesbefaringer, men dette er et steg i riktig retning for å få BIM ut på byggeplass. I 

første omgang vil dette være noe som er enkelt å gjennomføre i praksis, men det vil fortsatt ikke gi 

fagarbeiderne direkte tilgang til BIM-modellen. Bruken av iPad er foreløpig forbeholdt 

prosjektingeniører, som allerede har tilgang til dette på en datamaskin. Skal fagarbeiderne få tilgang 



 7. Diskusjon 

  
Implementering av BIM i produksjonsprosessen 

 

  

78       

på datamaskiner med et visualiseringsverktøy på, må entreprenørene tørre å bruke ressurser på 

dette, ressurser som de ikke på nåværende tidspunkt kan fakturere byggherren.  

Når det gjelder å plassere ut datamaskiner på byggeplass er dette forsøkt i mindre grad hos noen 

aktører, men det viser seg at det blir for tungvint å ha datamaskiner stående på en brakkerigg langt 

unna der fagarbeiderne oppholder seg. Det blir rett og slett for langt å gå for å undersøke små 

detaljer, sammenlignet med å kikke på en papirtegning. Når det da blir benyttet papirtegninger er 

det en risiko for at detaljene man er ute etter allerede har blitt endret i BIM-modellen, og man 

risikerer avvik i produksjonen. Et mulig alternativ vil være å plassere ut en datamaskin, for eksempel i 

hver etasje i et råbygg, slik at det ikke blir et like stort tiltak å dobbeltsjekke en detalj direkte i 3D-

modellen. Dette vil da avhenge av at entreprenøren investerer i solid datautstyr som tåler 

påkjenningene ved å være plassert i et såpass tøft miljø. Likevel tror vi det på sikt vil gi færre avvik 

under produksjon, samtidig som at informasjon lettere kan kommuniseres ut til fagarbeiderne uten å 

måtte gå gjennom flere ledd på byggeplassen. 

Det må utformes en IDM (se “forkortelser og begreper kapittel 1.7”) som sikrer at hver enkelt 

deltaker bare får tilgang til den informasjonen som er nødvendig, og ikke “drukner” i informasjon. 

Slik modellene er bygget opp i dag, er det ikke laget noe system som ivaretar hvilken type 

informasjon som skal være tilgjengelig i modellen for hver enkelt deltaker på et gitt tidspunkt i 

byggeprosessen. 

Det vil også være et sikkerhetsaspekt ved å la mange ha tilgang på datasystemene da det er mye 

sensitiv informasjon som ikke alle skal ha tilgang til. Administrasjon av sikkerheten vil medføre et 

stort merarbeid for IT-avdelingen hos de ulike entreprenørene. 

Det vil alltid være språkproblemer ved en stor byggeplass der det arbeider mennesker fra ulike 

nasjonaliteter, og dette vil være utfordrende når programvare som regel er stilt inn på ett bestemt 

språk. Igjen er det et spørsmål om å bruke betydelige ressurser på dette for å komme videre i 

arbeidet med å gjøre datasystemene tilgjengelig for alle og enhver. I byggenæringen er det 

mennesker fra ulike nasjonaliteter og med ulike forutsetninger for å kunne mestre datasystemer. 

Derfor vil man være avhengig av at programvareleverandørene tenker litt annerledes enn i dag og 

gjør systemene mye mer brukervennlige. Slik IDDS beskriver, skal det ikke være nødvendig med 

spesialister på programvare for å kunne utveksle informasjonen som ligger i modellene.  

I dag blir filer utvekslet mellom de ulike faggruppene gjennom forskjellige filformater. Det er et 

behov for en felles standard slik at alle parter kan utveksle filer mellom hverandre, og på den måten 

kunne tilnærme en sømløs integrasjon mellom de ulike fagene. IFC-formatet er et steg i riktig retning 

for å få til dette, men slik formatet fungerer i dag er det ikke mulig å utveksle filer uten at viktig 

informasjon forsvinner. Programvareleverandørene har mye av skylden for at BIM ikke fungerer slik 

det bør gjøre i dag, men de ulike fagene har også et ansvar for at de kvalitetssikrer informasjonen de 

utveksler mellom hverandre. På den måten ville vi unngått mye unødig tidsbruk ved å rette opp i feil 

som ligger i modellen, noe som i dag utgjør et betydelig merarbeid for prosjektledere og BIM-

koordinatorer på prosjektene. 

Når det skal settes sammen en felles BIM-modell er man avhengig av at alle fagene som kommer inn 

med sine modeller har definert et felles nullpunkt. Dette for at tekniske løsninger ikke skal havne 

flere hundre meter unna det faktiske bygget. Slik det er i dag forekommer dette fenomenet ofte. 
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Dette skyldes for det meste manglende kommunikasjon mellom prosjektleder og de tekniske fagene, 

men også mangel på den nødvendige datakunnskapen som trengs for å sikre at det som modelleres 

faktisk blir plassert på rett sted.  

Det er også utfordringer rundt oppdatering av modellene. Både under prosjekteringsfasen, men også 

under byggeprosessen, vil det forekomme store og små endringer hele tiden. Med IFC, og 

utfordringene som er knyttet til dette formatet i dag, blir det mye merarbeid når det skal gjøres en 

endring på modellen hos en underleverandør. Den nye modellen, av for eksempel kabelgatene, blir 

oversendt prosjektleder og BIM-koordinator. Vedkommende må deretter jobbe mye med modellen 

for å få alt av geometri til å stemme overens. I fremtiden vil nok mer brukervennlig programvare og 

bedre standardisering innenfor BIM bidra til å redusere disse problemene betraktelig. 

FDV-dokumentasjon i sammenheng med BIM er et hett tema i disse dager, og mange har ulike 

oppfatninger om hvordan dette bør implementeres. Før vi startet arbeidet med hovedoppgaven 

hadde vi fått ulike inntrykk av hvordan dette burde gjennomføres. Etter studentseminaret, i regi av 

buildingSMART, og gjennom litteraturstudiet, fikk vi et helhetlig inntrykk av problematikken rundt 

emnet. Noe av teorien vi tilegnet oss gjennom litteraturstudiet, ga oss et innblikk i hvordan FDV-

dokumentasjon burde inkluderes i en BIM-modell. Noen mener at dokumentasjonen bør inkluderes i 

dagens IFC-format, og at alt dermed ligger lagret som én fil. Gjennom intervjuene ble det blant annet 

nevnt at IFC-formatet ikke er modent for en slik type import av dokumentasjon direkte til IFC-filen. 

Man bør heller se på allerede gode eksisterende FDV-systemer, og benytte disse sammen med den 

eksisterende 3D-modellen. IFC-formatet har allerede vist oss flere utfordringer når det kommer til at 

informasjon forsvinner ved utveksling av filer mellom ulik type programvare. Slik IFC-formatet er 

konstruert, lar det seg ikke gjøre å integrere dokumentasjonen direkte i disse filene. I fremtiden vil 

det være behov for et forbedret IFC-format, spesielt med tanke på utveksling av 3D-modeller. Det vil 

også være behov for et format som er tilrettelagt for å på en enklere måte kunne knytte geometrien i 

modellene opp mot eksterne FDV-systemer.  
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8. Konklusjon 
I denne oppgaven har gruppen ønsket å kartlegge hvor langt byggebransjen har kommet i sitt arbeid 

med implementeringen av BIM i produksjonsprosessen. Etter intervjurunder og gjennom casestudiet, 

kommer det klart frem at de største aktørene i dagens byggenæring benytter BIM i flere ledd ved 

sine prosjekter. I prosjekteringsprosessen er bygningsinformasjonsmodeller i stor grad godt 

implementert. Aktuelle bruksområder er mengdeberegninger, visualisering og kollisjonskontroller.  

I produksjonen er det svært få entreprenører som har implementert BIM i særlig grad. Det er i dag 

prosjektingeniører som supplerer tradisjonelle metoder med bygningsinformasjonsmodellen, men 

den benyttes ikke som et verktøy i produksjonsoppfølgingen. Resultatene viser at det kun er Skanska 

som har implementert BIM ute på byggeplassen som et ekstra informasjonshåndteringsverktøy. Som 

det fremgår av resultatene har Skanska erfart at produksjonsoppfølgingen effektiviseres og 

dokumenteres bedre enn ved bruk av tradisjonelle metoder. 

Fordelene ved å implementere BIM i et prosjekt er det bred enighet om. I prosjektets levetid får man 

en noe lengre prosjekteringsfase, men byggeprosessen blir samlet sett kortere enn ved å bruke 

tradisjonelle metoder. Intervjuobjektene presenterte få konkrete resultater på direkte besparelser, 

men det ble fattet bred enighet om at tidsbesparelsen gir økonomiske gevinster. En av aktørene 

kunne spare inn to ukers arbeid for én person i anbudsfasen, hvilket tilsvarer rundt 50 000 kroner. En 

annen fordel som ble fremhevet var egenskapen BIM har til å øke kvaliteten i 

prosjekteringsprosessen. Ved å gjennomføre kollisjonskontroller, kvalitetssikrer entreprenøren de 

tekniske løsningene. De kan avdekke feilprosjektering på et tidligere stadium, sammenlignet med 

tradisjonelle prosjekteringsprosesser. Konflikter som avdekkes i prosjekteringen bidrar til å redusere 

feilproduksjon og dobbeltarbeid i produksjonsprosessen. En av aktørene hadde estimert en 

besparelse gjennom en byggeprosess til ca. 750 000 kr, kun ved å bruke kollisjonskontroller.  

Tall fra statistisk sentralbyrå viser at byggekostnadene for boliger øker sakte men sikkert. Disse 

kostnadene er i dag 3,2 % høyere enn på samme tidspunkt i 2011[45]. Det antas at så mye som 35 % 

av feilkostnadene kommer fra feilprosjektering[46]. Den totale omsetningen i bygge- og 

anleggsvirksomheten var i 2011 på 308 mrd. NOK[47]. Ved å benytte seg av BIM forventes det en stor 

besparelse som følge av færre feil i prosjekteringsfasen. Om disse byggekostnadene kan reduseres 

med så lite som 5 %, vil dette da medføre en besparelse på 15,4 mrd. NOK. Dette er noe bygg- og 

anleggsnæringen selv ser for seg som en reel besparelse ved bruk av BIM, i forhold til tradisjonelle 

metoder. 

Visualiseringsegenskapene til BIM-modellen bidrar også til at tekniske løsninger kan vurderes 

grundigere enn i en tradisjonell produksjonsprosess. Dette gir økt kvalitet i tegningsunderlaget som 

skal brukes i byggeprosessen, og det øker den generelle kvaliteten i prosjektet. Ved å ta i bruk BIM på 

byggeplassen oppleves det en økt effektivitet i produksjonsprosessen. Produksjonsoppfølgingen 

effektiviseres og dokumenteres digitalt. Dette gir entreprenøren fordeler når dokumentasjon skal 

fremlegges for byggherre. Produksjonsoppfølgingen digitaliseres på en interaktiv server, gjøres 

tilgjengelig gjennom hele produksjonsprosessen og oppdateres kontinuerlig. 

De klare fordelene ved å implementere BIM i en byggeprosess er: 

- Økonomiske besparelser 

- Tidsmessige besparelser 
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- Økt kvalitet i prosjekteringsprosessen og produksjonsprosessen 

- Bedre beslutningsgrunnlag for å bestemme tekniske anlegg og tekniske løsninger 

Implementeringen av BIM medfører flere utfordringer. For å kunne igangsette en slik prosess må 

foretaket investere store summer i programvare, opplæring og etablering av nye prosesser. Nye 

rutiner for kvalitetssikring av tegningsunderlaget må innføres. På prosjekter som gjennomføres med 

BIM er man avhengig av at noen vedlikeholder modellen og dens innhold. Dette krever at aktøren 

har en BIM-koordinator som kontinuerlig arbeider med modellen. Utfordringer i forhold til 

programvare blir nevnt av flere aktører. Brukergrensesnittet i programvaren er ofte dårlig, og 

resulterer i at brukerne må være svært datakyndige. Det er bred enighet om at brukergrensesnittet 

må forbedres for å kunne gjennomføre implementeringen av BIM i hele byggeprosessens verdikjede. 

Dagens byggeprosess forutsetter at involverte fag arbeider sammen i bygningsinformasjonsmodellen 

på en felles plattform, og løsningen på dette er buildingSMART sitt programvareuavhengige IFC-

format. Aktørene deler en bred enighet om at denne plattformen per dags dato ikke er godt nok 

utviklet. Dette resulterer i merarbeid for entreprenøren og en tidsmessig økning i 

prosjekteringsprosessen. 

Det foreslås en rekke løsninger på hvordan man skal få bygningsinformasjonsmodellen ut på 

byggeplass. Et forslag er å plassere ut en dedikert datamaskin på plassen som gir tilgang til modellen. 

Det foreslås også at håndholdte verktøy vil kunne være en løsning for å få BIM-modellen ut i 

produksjon. Forutsetningene som intervjuobjektene tar opp er at man må innarbeide rutiner rundt 

vedlikehold av modellen, slik at informasjonen i modellen stemmer overens med det øvrige 

tegningsunderlaget.  

Det er ikke all informasjon som vil være anvendelig på en byggeplass. På bakgrunn av intervjuer og 

casestudiet, fremgår det at den nødvendige informasjonen på byggeplassen bør være alle 

dokumenter som skal til for at fagarbeideren skal kunne utføre sitt arbeid. Dette spesifiseres videre 

til: 

- Kontraktsdokumenter 

- Interaktivt tegningsunderlag 

- Produktinformasjon 

- Mengder 

- HMS-dokumentasjon 

- Avviksrapporter 

I prosjekteringsprosessen er bygningsinformasjonsmodellering et mye brukt verktøy. De store 

aktørene kontraktfester krav til modelleringsprosessen gjennom en IDM, og ivaretar gjennom dette 

et godt underlag som videre brukes i kalkyle- og anbudsfasen. I produksjonen er 

bygningsinformasjonsmodellering mindre etablert. Dette nevnes av informantene som fremtidige 

satsningsområder. Produksjonsprosessen betraktes av alle intervjuobjektene som et område med et 

stort potensiale for implementering av bygningsinformasjonsmodeller, og det er bred enighet om at 

gevinsten kan være stor med tanke på tid, økonomi og kvalitetsheving. Det foreløpige 

satsningsområdet er å koble bygningsinformasjonsmodellen mot FDV-dokumentasjon. 
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9. Fremtiden 

9.1 Videre arbeid 

Gruppen har etter avsluttet arbeid savnet konkrete målbare resultater på hvilken effekt 

implementering av bygningsinformasjonsmodellen har. Gruppen foreslår en tidsstudie hvor man 

undersøker varigheten på en byggeprosess med tradisjonelle metoder, i forhold til en byggeprosess 

hvor BIM er implementert. For at flere skal ta i bruk BIM som en del av byggeprosessen må effektene 

være klare. 

For videre arbeid bør det utarbeides en mer utfyllende IDM som ivaretar produksjonsprosessen i 

større grad. Det er viktig å sikre at modellen i større grad er anvendelig gjennom hele 

byggeprosessens levetid. Som nevnt i intervjuene er det stor variasjon i kvaliteten på BIM-modellene. 

Ved å utarbeide en IDM, kan man i tillegg til å ivareta prosjekteringsprosessen, også ivareta 

produksjonsprosessen.  

Gruppen ser også for seg at kvaliteten på modellen sikres gjennom konktraktdokumenter. Ved å 

kontraktsfeste rutiner rundt BIM-modellen vil entreprenøren sikre en høyere kvalitet i modellen.  

9.2 Hva mener vi 

For at samtlige fag i produksjonen skal kunne benytte seg av en BIM-modell, er det flere tiltak 

som kan iverksettes. Informantene gruppen har hatt samtaler med, har konkrete planer om å 

implementere BIM-modellen i produksjonen i større grad enn det den er i dag. Det snakkes for 

eksempel om å plassere ut en dedikert maskin i respektive plan i et råbygg, slik at alle aktører 

kan gå inn i modellen for å trekke ut den informasjonen de har behov for. Dette mener vi er en 

positiv utvikling i byggebransjen som kan bidra til å utvikle bruken av BIM. At entreprenørene 

begynner å se mulighetene som BIM kan gi i produksjonen, er et tegn på en positiv utvikling.  

Det er viktig med god oppfølging og kursing av de ansatte for å gjennomføre slike tiltak. Det er 

relativt krevende programvare som funksjonærer og fagarbeidere må sette seg inn i. Dette er en 

investering gruppen mener entreprenøren vil dra fordeler av, også i form av økonomiske 

gevinster på sikt, som følge av en effektivisert byggeprosess. 

En av de største fordelene en BIM-modell gir er visualiseringen av det som skal bygges. Dette 

gjelder både for kjøper og for entreprenøren selv. Om det er uklarheter vedrørende en 

arbeidstegning, kan en fagarbeider eller en funksjonær på en enkel måte gå inn i en modell. 

Deretter kan vedkommende manøvrere seg frem til denne detaljen, for så å løse problemet. Det 

er ofte usikkerhet rundt utførelse av kompliserte detaljer, noe som kunne vært løst raskere ved 

at de selv går inn i modellen og finner en løsning på problemet. Dette er en av grunnene til at AF 

Gruppen i løpet av rask tid har planer om å få dette ut i produksjonen, og det er løsninger 

gruppen stiller seg positive til. Vi kan nå påstå at dette vil medføre gevinster i form av 

økonomiske besparelser som følge av en bedret effektivitet på byggeplassen. 

Moderne Byggfornyelse ser til og med for seg at modellen med tekniske detaljer kan visualiseres 

gjennom et par briller. Da kan tekniske løsninger som for eksempel ligger skjult bak en vegg 

vises i et av brilleglassene, og fagarbeideren har da færre utfordringer med å tolke 

arbeidstegningene og de tenkte løsningene. Dette er spennende tanker som gruppen er meget 

positive til.  
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10.  Figurliste 
 

Figur 1:  Prosjektstadier [20] 

Figur 2:  Prosjektfaser [21] 

Figur 3:  Prosesskart for gruppen 

Figur 4:  Statoil Fornebu [23] 

Figur 5:  Organisasjonskart for AF Gruppen desember 2011 [2] 

Figur 6:  Risløkka kompetansesenter [2] 

Figur 7:  Sørenga [2] 

Figur 8:  Datainnsamling ved bruk av intervjumetoden  

Figur 9:  Enkel forklaring av kvalitativ metode [25] 

Figur 10:  BIM-modell, datagenerert bilde og virkelig konstruksjon [29] 

Figur 11:  buildingSMART-trekanten [30] 

Figur 12:  Utveksling av filer mellom ulike program ved hjelp av IFC [9] 

Figur 13:  Integrert designprosess [5] 

Figur 14:  Fordeler ved bruk av IFD [36] 

Figur 15:  Solibri logo [3] 

Figur 16:  Graphisoft Archicad logo [7] 

Figur 17:  Autodesk NavisWorks logo [8] 

Figur 18:  Atra logo [1] 

Figur 19:  Tekla logo [6] 

Figur 20:  Vela Systems logo [4] 

Figur 21:  Byggeprosessens delprosesser definert av Per T. Eikeland [22] 

Figur 22:  Byggeprosessens kjerneprosesser vist med tidsmessig overlapp og avhengighet 

definert av Per T. Eikeland [22] 

Figur 23:  Byggeprosessen definert av Per T. Eikeland [22] 

Figur 24:  Informasjonsflyt i dagens byggeprosess definert av Per T. Eikeland [22] 

Figur 25:  Utviklingen av IDDS [39] 

Figur 26:  IDDS elementenes innvirkning på prosess, teknologi og mennesker [39] 

Figur 27:  AF Gruppen logo [2] 

Figur 28:  Skanska logo [41] 

Figur 29:  Peab logo [42] 

Figur 30:  Montasjeanvisning for politistasjon i Lego 

Figur 31:  Samlet tegningsunderlag fra RIV, RIE og RIB 

Figur 32:  3D-modell av det 2D-tegningsunderlaget. 

Figur 33:  Moderne Byggfornyelse logo [43] 

Figur 34:  BIM-illustrasjon Statoil Fornebu [23] 

Figur 35:  Statoil Fornebu før montering av fasadeelementer 

Figur 36:  Illustrasjonsbilde mikado [44] 

Figur 37:  Befaring ved Statoil Fornebu, Fasadebilde 

Figur 38:  BIM-illustrasjon Statoil Fornebu, fasade [23] 

Figur 39:  Glasstak over atrium Statoil Fornebu 

Figur 40:  Eksempel foto Solibri Model Checker [3] 

Figur 41:  Hovedmeny Vela på iPad [4] 
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Figur 42:  Eksempel plantegning i Vela på iPad Eksempel på sjekkliste i Vela [4] 

Figur 43:  Eksempel på Pushpins i en 2D-plantegning på en iPad [4] 

Figur 44:  Eksempel på sjekkliste i Vela på iPad [4] 

Figur 45:  Befaring, registrering av avvik på iPad [4] 

11. Tabelliste 
 

Tabell 1: Begrunnelse for valg av oppgaven 

Tabell 2: Forklaring av forkortelser og begreper  
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13. Vedlegg 
 

1. Intervjuguide 



Vedlegg intervjuguide 

 

Fase 1: 
Rammesetting 

1. Løs prat (ca. 5 min) 

• En uformell samtale for å bryte isen. 

Begge parter kan være nervøse, noe 
denne samtalen kan forebygge 

2. Informasjon (ca. 10 min) 

• Fortelle litt om tema for samtalen 

• Informer om hva intervjuet skal 
brukes til, og fortell om valget om 

anonymitet. 

• Spør om respondenten har noen 

spørsmål og om alt er klart. 

• Informer og sørg for samtykke til 

opptak av intervjuet 

• Start opptak 

 

Fase 2: 
Erfaringer 

3. Overgangsspørsmål (ca. 10-15 min) 

• Ta utgangspunkt i intervjuobjektets 

erfaring med temaet. 

• Oppfølgingsspørsmål 

Fase 3: 
Fokusering 

4. Hovedspørsmål (ca. 40-50 min) 

• Still hovedspørsmål etter liste 

• Ha oppfølgingsspørsmål klare 
  

Fase 4: 
Tilbakeblikk 

5. Oppsummering (ca. 10 min) 

• Oppsummer kort dine funn 

• Sjekk om du har forstått 
respondenten riktig 

• Spør om det er noe han/hun vil 
legge til 

• Takk for oss 

 


