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Forord
Denne hovedoppgaven er det avsluttende eksamensarbeidet i studiet ingeniørfag, bygg,
studieretning for konstruksjonsteknikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Arbeidet
er gjennomført våren 2012, og tilsvarer 20 studiepoeng.

Hovedoppgaven er skrevet for HiOA, i samarbeid med Undervisningsbygg Oslo og vår
eksterne veileder Ragnar Helge Jacobsen. Undervisningsbygg har et pågående byggeprosjekt
som er en pilot innenfor BIM og passivhus. De har også kontrahert konsulentfirmaet Consigli,
for å bistå Undervisningsbygg i arbeidet med å utarbeide en BIM-strategi. Målet med
oppgaven er å avdekke byggebransjens oppnådde effekt ved bruk av BIM, og problemer
knyttet til implementering av BIM i organisasjon og prosjekt. For å kunne knytte resultatene
opp mot Undervisningsbygg og si noe om hvor langt de har nådd med implementeringen, har
vi også sett på i hvilken grad BIM blir benyttet i Undervisningsbyggs pågående pilotprosjekt,
og sammenlignet disse resultatene.

Vi vil rette en spesiell takk til vår interne veileder ved HiOA, Christian Nordahl Rolfsen for
god oppfølging under hele perioden. I tillegg vil vi rette en stor takk til vår eksterne veileder
Ragnar Helge Jacobsen for god oppfølgning og veiledning ved Undervisningsbygg Oslo, samt
Eilif Hjelseth, i buildingSMART Norge, for veiledning inn mot oppgavens tema.

Videre takker vi alle som har vært villig til å stille til intervju, i forbindelse med oppgaven, og
hjulpet oss med relevant informasjon. Vil også rette en takk til Undervisningsbygg Oslo for å
stille med kontorlokaler og et faglig disponibelt arbeidsmiljø.

Undervisningsbygg, mai 2012

Henrik Thurmann-Nielsen
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Andreas Nøkkevangen

Joakim Stenhaug
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Sammendrag

Sammendrag
I dag har BIM fått mye oppmerksomhet i byggebransjen, og BIM skal være løsningen på
mange problemer. Potensialet ved å implementere BIM i prosjekter skal være både å bygge
raskere, billigere og med høyere kvalitet. Hvor langt bransjen har kommet, og hvordan de
forskjellige aktørene tar i bruk BIM, er hittil lite belyst.

Denne oppgaven tar for seg utfordringer ved implementering av BIM, og kartlegger effektene
som er oppnådd i dag. Gjennom et innledende litteraturstudie, har gruppen kommet frem til at
disse to problemstillingene er lite belyst i tidligere rapporter. For å gi oppgavens målgruppe
en bedre forståelse av resultatene, innledet vi med grunnleggende temaer og etablerte
prosesser innen bygningsinformasjonsmodellering.

For å kunne svare på disse problemstillingene har vi valgt å intervjue flere sentrale aktører,
som har erfaring med BIM. I tillegg er det foretatt et casestudie der vi har gått i dybden på et
konkret prosjekt, ved å intervjue en stor del av de involverte aktørene. Ved at de to
undersøkelsene ble gjennomført på samme måte, fikk vi et solid grunnlag for å sammenlikne
resultatene. For å avgrense oppgaven valgte vi å se på de rent tekniske problemene og
effektene man oppnår.

Den første utfordringen som oppstår ved implementering av BIM, er opplæring av
programvarene og nye prosesser. Videre blir det problemer når noen aktører drar mer nytte av
BIM enn andre. For at BIM skal fungere godt må alle involverte få et fellesskap til prosjektet,
og det må være vilje til å betale for det arbeidet som kreves.

Av effekter som oppnås med BIM i dag er blant annet tverrfaglig forståelse det som kom
tydeligst frem av resultatene i begge undersøkelsene. I tillegg er det bred enighet om at
kollisjonskontroll, mengdeberegning og kvalitetssikring er prosesser som i stor grad blir
effektivisert gjennom prosjektering med BIM.
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Forklaring av forkortelser og begreper

Forklaring av forkortelser og begreper
BIM

Bygningsinformasjonsmodell
Bygningsinformasjonsmodellering

buildingSMART

En fagnøytral og ikke-kommersiell organisasjon som tar ansvar for
utvikling av systemer for BIM

åpenBIM

BIM basert på fritt tilgjengelige standarder

ARK

Arkitekt

RIB

Rådgivende ingeniør bygg

RIV

Rådgivende ingeniør ventilasjon

RIE

Rådgivende ingeniør elektro

IFC

Industry Foundation Classes

IDM

Information Delivery Manual

IFD

International Framework for Dictionaries

FDV

Forvalting, Drift og Vedlikehold

IDDS

Integrated Design and Delivery Solution

CIB

International Consil for Research and Innovation in Building an
Construction

PIO

Prosess Improvment Opportunities

NOBB

Norsk Byggevarebase

EFO

Elektroforeningen

NRF

Norsk Rørgrossisters Forening
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1 Innledning
Avsnittet i dette kapitelet beskriver forutsetningene for oppgaven, samt valgene som danner
grunnlaget for problemstillingen.

BIM er et nytt og tidsaktuelt tema som det blir vist stor interesse for i byggebransjen i dag.
Tematikken er ikke implementert gjennom studieløpet på HiOA, så dette var nytt for
prosjektgruppen ved prosjektstart. For å tilegne seg en grunnleggende forståelse av hva BIM
var startet gruppen med et bredt litteraturstudie. I tillegg til et litteraturstudie, var gruppen
deltagere på buildingSMART Norge Studentseminar: 12.

BIM er et område hvor det har blitt skrevet mye om de siste årene. For å få en god oversikt
over hvilke tema innen BIM som allerede har blitt skrevet om, ble det i starten av prosjekt
brukt mye tid til gjennomgang av tidligere skriv. Det ble brukt mye tid på å lese over tidligere
skrevne eksamensoppgaver, samtidig som det ble sett på forskningsrapporter om BIM. På
denne måten, sammen med råd fra våre veiledere, fikk vi en god oversikt over hva som har
blitt gjort. Samtidig som vi fikk et godt bilde over hvilke tema som ikke har blitt belyst
tidligere.

Det var tidlig enighet i prosjektgruppen, når det skulle velges ut oppgavetema og
samarbeidspartner, at ønsket var å skrive om BIM. Selv om ikke gruppen hadde mye
kunnskaper om temaet, hadde alle tro på at dette kunne være et tema som var interessant. Når
vi da skulle finne en samarbeidsbedrift, var vi opptatt av å finne en bedrift som delte våre
ambisjoner med tanke på mål for oppgaven. Etter å ha vært i kontakt med flere bedrifter,
valgte vi Undervisningsbygg Oslo som samarbeidsbedrift. Mye på grunn av at de var nye
innenfor temaet, samtidig som det var stor interesse for vår problemstilling.

1.1

Litteraturstudie

Gjennom vårt litteraturstudie var vi innom flere tidligere forskningsrapporter og
studentoppgaver. Vi har valgt å se på et begrenset utvalg av litteraturen som omhandler
evalueringen av BIM. Her skal vi gi en oversikt over noen tekster vi har undersøkt, og kort
om hvilke resultater som kom frem av disse.

10

BIM – implementering & tekniske effekter

Innledning

Tabell 1: Litteraturstudie

Referanse
(Bostad,
Singsdal, &
Gjerp, 2011)

Tittel
BIM i byggeprosessen

Faktorer undersøkt
- BIM, effektivisering,
VVS-teknisk.
-Implementering,
fordeler/ulemper,
VVS-bransjen.

Metode brukt
Litteraturstudie,
Kvalitativ
metode,
Intervju,
Caseprosjekt

(Høyem,
2010)

Hvordan kan BIM
bidra til bedre bygg- og
eiendoms- forvaltning

- Krav FDVUdokumentasjon.
- FDVU-BIM
- Implementering av
BIM innen FDVU

Teoristudier,
Intervjuer,
Casestudie

(Haugsand,
2010)

Effektivt
ingeniørarbeid med
BIM

-Utnyttelse av
informasjon i BIM
-Endring i dagens
arbeidsmetoder

Intervju og
observasjoner
hos COWI.
Utforske
verktøy

(Qviller,
2010)

Implementering av
BIM hos entreprenøren
med fokus på
mengdeuttak i
kalkulasjonsprosessen.

-Implementeringen av
BIM hos entreprenør
med IDDS.
-BIM i
kalkulasjonsprosessen
-Utvikle en IDM for
mengdeuttak til bruk i
kalkulasjonsprosessen

Kvalitativ
metode,
Litteraturstudie
Intervjuer

Resultater
Effektivisering: valg av
løsning, informasjonsflyt
og kommunikasjon.
Implementering, ulemper:
Delvis satsing i bransjen,
dårlig kompetanse og
ingen konkrete
besparelser.
Implementering, fordeler:
Tv.faglig forståelse og
kontroll i prosjekt.
BIM gir byggherren et
best mulig
beslutningsgrunnlag
mellom alternative
løsninger. FDVUdokumentasjon vil
tilfredsstille brukeren.
FDVU-BIM blir
avgjørende for optimal
bygg- og
eiendomsforvaltning.
- Forslag til hvordan Cowi
kan forbedre sin bruk av
BIM
-Modeller laget i Revit
står i sentrum av
løsningen.
-Modellene lenkes
sammen for tilrettelegging
av tv.sammarbeid.
-AutoCad detailing øker
bevistheten om fordelene
med en 3D-modell.
-Forslag til Exchange
Requirements og
Functional Parts for
mengdeuttak
-Forslag til et prosesskart
for mengdeuttak til bruk i
kalkulasjonsprosessen.
-Forslag til muligheter for
å bedre mengdeuttak med
BIM

Ut fra litteraturstudiet har vi funnet ut at det er et hull i kunnskapen om hvordan man skal
implementere BIM, og hvilke effekter implementeringen gir. På grunnlag av dette, sammen
med veiledning fra våre veiledere, har vi valgt en problemstilling som omhandler
implementering og effektene dette gir.
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1.2

Undervisningsbygg

Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som utvikler, bygger,
drifter og forvalter skolebyggene i Oslo. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med ca.
1,3 millioner m2 fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. Årlig bygger Undervisningsbygg for
over 2 milliarder kroner, og investeringene gjelder både nybygg og rehabilitering av
eksisterende bygningsmasse (Undervisningsbygg Oslo KF).Undervisningsbygg jobber nå, i
samarbeid med konsulentfirmaet Consigli, med å utvikle en plan for hvordan de skal
implementere BIM i deres organinsasjon. Målet med arbeidet er å finne ut hvordan de kan dra
nytte av teknologien til deres fordel, og da spesielt inn mot FDV. Gjennom dette ønsker
Undervisningsbygg å utvikle en egen BIM-manual, som skal brukes i prosjekter fremover
(Jacobsen, 2012).

Figur 1: Undervisningsbygg logo

1.3

Problemstilling

BIM har vært et tema i byggebransjen i flere år, og det har blitt gjort mange undersøkelser på
dette. Gjennom prosjektgruppens litteraturstudie, og i samarbeid med våre veiledere, har det
kommet frem at implementering av BIM og effektene av dette fortsatt ikke er mye belyst. Noe
som ble klart tidlig var mulige effekter ved å prosjektere på denne måten, og ble et naturlig
punkt å undersøke videre. Da med tanke på om de faktiske effektene lever opp til de
forventede effektene.

Når en aktør skal implementere BIM i sin organisasjon og i sine byggeprosjekter er det mange
omstillinger som må gjøres. For å gjøre denne implementeringen på en best mulig måte, er det
viktig å være klar over hvilke utfordringer dette medfører. Når en bedrift skal gjøre seg kjent
med nye prosesser er det viktig å kjenne til hvilke faktorer som kan hindre en god omstilling.
For å dra nytte av de effektene implementeringen gir, kan det være til stor hjelp å vite hva
som kreves av bedriften. For å kunne si mer om implementeringen av BIM, har vi valgt å se
nærmere på hvilke utfordringer dette medfører.
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I en tid hvor man ser en sterk utvikling innenfor BIM, er det fortsatt hindringer som dukker
opp. Det er store omstillinger som må gjøres for en bedrift hvis en skal gå over til BIM-styrte
prosjekter. Før man eventuelt velger å implementere BIM, er det viktig å kjenne til hvilke
eventuelle effekter som kan oppnås ved å gå over til en slik prosess. Det er med dette som
utgangspunkt at prosjektgruppen har valgt å se på hvilke effekter som kan oppnås ved et
BIM-styrt prosjekt, og om det i realiteten er mulig å oppnå de forventede effektene for en
bedrift som skal implementere BIM.

1.3.1 Avgrensning
Når man ser på utfordringer med implementering av BIM, og hvilke effekter dette gir, er det
et bredt spekter av mulige forskningsområder det kan ses på. For at oppgaven skal være
gjennomførbar måtte vi sette visse avgrensinger. Gjennom en prosess hvor vi skulle finne
hvilke tema vi skulle se på, var vi innom tekniske, økonomiske og psykologiske elementer. På
grunnlag av vår bakgrunn som byggingeniørstudenter, har vi valgt å se på de rent tekniske
problemene og effektene man oppnår.

Målgruppen for denne oppgaven er studenter som ønsker å lære noe om hvordan BIM
implementeres og effektene dette gir. Oppgaven skal også være rettet mot bedrifter og
personer som skal implementer BIM i deres organisasjoner. Samtidig er det et ønske om at
oppgaven skal være til hjelp for Undervisningsbyggs videre satsing av BIM.

1.3.2 Formål
Målet med oppgaven er å belyse problemene rundt implementering av BIM og hvilke effekter
som kan oppnås. Samtidig som vi belyser dette, ønsker vi at oppgaven skal være til hjelp for
bedrifter som skal implementere BIM. Oppgaven skal også være en læringsprosess for oss i
prosjektgruppen, slik at vi lettere kan ta del i utviklingen som skjer i bransjen og være bedre
rustet for arbeidslivet.

1.3.3 Problemstillingen
Med de forutsetningene, har vi valgt følgende problemstillinger:


Hvilke problemer oppstår ved implementering av BIM i organisasjoner og
byggeprosjekter?



Hvilke effekter oppnås ved BIM-styrte prosjekter?

BIM – implementering & tekniske effekter

13

2 Metode
Når man skal gjøre forskning på et område, er det viktig å ha en klar formening om hvordan
man skal komme frem til resultatene. Det finnes to fremgangsmåter for å løse problemer og
komme frem til nye svar på. I mange metodebøker brukes kvalitativ og kvantitative
forskningsmetoder. Begrepene kvalitativ og kvantitativ har ikke noe med kvaliteten på selve
metoden å gjøre. Det er måten dataene blir analysert på som bestemmer hva som er kvalitativt
og hva som er kvantitativt (Arntzen & Tolsby, 2010).

2.1

Kvalitativ metode

Ordet kvalitativ kommer fra latinske qualitas, som betyr egenskap, art, verdi, beskaffenhet
eller sort. Kvalitativ data kan finnes i tale, skrift eller fremkomme gjennom observasjoner og
undersøkelser. For å få frem kvalitative data kreves det ofte innlevelse, deltakelse, motivering
eller forståelse for hvordan mennesker opplever sin egen virkelighet. For å validere denne
typen data, er det viktig å redegjøre for troverdigheten, overførbarhet, gyldighet og
pålitelighet. Ved kvalitative undersøkelser prøver ofte forskeren å komme tett på, og gi en så
inngående beskrivelse av fenomenet som mulig (Arntzen & Tolsby, 2010). Kvalitative
intervjuer utmerker seg ved at det blir stilt enkle og klare spørsmål, hvor man får komplekse
og innholdsrike svar. Dette medfører at man sitter igjen med et rikt materiale når
undersøkelsen av alle intervjuende er ferdig. Gjennom en kvalitativ prosess kan man dele inn
forskningen i tre steg. Datainnsamlingen kan være den første prosessen, som blir etterfulgt av
en analyse av dataene som er samlet inn, før en sluttfase med tolkning av det som er analysert
blir presentert (Trost, 2005).

Figur 2: Kvalitativ og Kvantitativ metode
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2.2

Kvantitativ metode

Kvantitativ metode er på mange måter det motsatte av kvalitativ metode. Begrepet kvantitativ
blir ofte forbundet med ordene mengde, antall og størrelse. En kvantitativ metode brukes når
man skal besvare spørsmål om hvordan fordelinger samsvarer, når data skal bearbeides og
analyseres statistisk. Data som samles inn på denne måten vurderes ut fra gyldighet og
reliabilitet. Ved kvantitative undersøkelser vil forskeren oftest opptre distansert fra fenomenet
som undersøkes. Intervjudata som er kvantitative sammenlignes med andre gruppers eller
populasjoners egenskaper, handlingsmåter, eller ideer (Arntzen & Tolsby, 2010). Ved å bruke
intervjuer som er standardisert og strukturert, kan man oppnå en situasjon der det blir likt for
alle intervjuobjektene. Dette for å oppnå en lik ramme rundt alle intervjuene, og få svar som
er mest mulig sammenlignbare (Trost, 2005).

2.3

Valg av metode

Vi ønsker at undersøkelsen i oppgaven skal si oss noe om implementeringen og effektene av
BIM i et byggeprosjekt. På grunnlag av mangel på målbare data på dette området har vi måtte
basere vår oppgave på kvalitative intervjuer med enkle og klare spørsmål. Målet med
oppgaven er å kartlegge problemer knyttet til implementering av BIM i organisasjon og
prosjekt, og oppnådde effekter. For å kunne si noe om hvordan dette blir gjort i
byggebransjen, har vi undersøkt forskjellige aktører ved hjelp av intervjuer.

2.4

Undersøkelsesprosessen

Når vi skulle bestemme hvem som skulle være med i undersøkelsen, ble det valgt ut sentrale
bedrifter i byggebransjen. Dette er aktører som vi og våre veiledere mente kunne ha erfaringer
med hvordan BIM-prosessen påvirker byggeprosjekter. Samtidig som vi har undersøkt
hvordan det arbeides med BIM generelt i byggebransjen, har vi valgt å plukke ut ett bestemt
byggeprosjekt, Østensjø skole. Vi har i undersøkelsen fra Østensjø skole prøvd å se på
hvordan BIM-prosessen faktisk implementeres og hvilke effekter prosessen har gitt. I
sammenheng med undersøkelsene ble det laget to spørreskjemaer for å utføre intervjuene,
vedlegg 2 & 3.

Ved å bruke disse spørreskjemaene i intervjuene har vi mottatt mye relevant informasjon.
Gjennom disse intervjuene har vi prøvd å kartlegge svar på vår problemstilling i prosjektet.
Intervjuene ble spilt inn på en båndopptaker for å få med alt som ble sagt. I ettertid har vi hørt
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gjennom disse opptakene samtidig som vi har notert ned hva som er viktig for
prosjektoppgavens problemstilling. Disse notatene ble videre brukt til den resterende
skrivingen, samtidig som vi hadde lydopptakene som en ekstra sikkerhet av hva som kom
frem av intervjuene.

2.5

Validitet

Validitet omhandler hvorvidt undersøkelsen virkelig måler det den har til hensikt med å måle.
Et klassisk eksempel på dårlig validitet er å intervjue personer på et tema de ikke har
kunnskap om. For å kunne ta beslutninger og legge planer etter undersøkelsen, er det viktig at
resultatene har validitet (Sander, Validitetsfeil). I kvalitative undersøkelser kan validitet være
om intervjuene omhandler hva vi vil undersøke, og om personene i undersøkelsen har
kunnskap om temaet vi undersøker.

I dette prosjektet har vi vært veldig opptatt av hvem vi ønsket å ha med i undersøkelsen, og
hva den skal undersøke. Vi har valgt personer som har gode kunnskaper om BIM, samtidig
som de har erfaring fra byggebransjen. Intervjuene har hatt en klar struktur for å sikre at de
omhandler problemstillingen i oppgaven. På denne måten skal prosjektet ha validitet.

2.6

Reliabilitet

Reliabilitet omhandler hvorvidt undersøkelsen representerer den virkelige situasjonen, og tar
for seg hvordan undersøkelsen er gjennomført. Høy reliabilitet skal gi undersøkelsen høy
pålitelighet, som gjør den egnet til å besvare problemstillingen. Reliabiliteten til et intervju vil
si oss noe om intervjuet ville gitt oss like resultater, uavhengig av hvem som foretar intervjuet
eller til hvilke tidspunkt det ble utført (Sander, Reliabilitetsfeil).

Figur 3: Undersøkelsens pålitelighet
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2.7

Objektivitet

Prosjektets fremgangsmåte, med undersøkelser av enkeltpersoner, gjør at det er en viss fare
for at resultatet blir påvirket av deres meninger. For å unngå dette har vi valgt en bred
undersøkelsesgruppe for å få flere synspunkt, fra ulike parter. På denne måten har vi fått et
bredere beslutningsgrunnlag som kan gjøre at prosjektet ikke baserer seg på enkeltpersoners
meninger. Når problemstillingen skal bli besvart har vi prøvd å basere den på samsvarende
observasjoner, for da å oppnå et mest mulig objektivt resultat.

2.8

Generaliserbarhet

På grunnlag av prosjektets problemstilling og mål, har vi forsøkt å komme frem til resultater
og en konklusjon som gjelder generelt i byggebransjen. Siden vårt prosjekt er skrevet i
samarbeid med Undervisningsbygg kan noe være mer aktuelt primært for dem. Vi har
gjennom hele prosessen prøvd å belyse problemer med implementering, og effekter av et
BIM-styrt prosjekt som kan generaliseres til hele byggebransjen.

2.9

Kildekritikk

Det er viktig å være kritisk ved valg av kilder, spesielt fra internett, hvor det finnes mange
useriøse aktører som publiserer innlegg og lignende. På grunn av den raske utviklingen på
vårt tema om BIM, kan rapporter og artikler være utdaterte. Vi har derfor prøvd å holde oss til
oppdaterte artikler og så nye rapporter som mulig, helst ikke eldre enn 5 år. Gjennom vår
undersøkelse har vi prøvd å være i kontakt med personer som har god kunnskap om
tematikken i oppgaven, og vi kan dermed være trygge på at resultatet vårt blir tidsriktig.
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3 Teori
3.1

Hva er BIM

BIM står for bygningsinformasjonsmodell/-modellering, og er en metode for å planlegge,
designe og dokumentere et byggeprosjekt. Det vil si at alle involverte parter vil få en
innholdsrik datamodell i 3D. Denne modellen er mye mer enn bare en 3D-presentasjon av
bygget. Det skal være en database som inneholder all nødvendig informasjon som de
forskjellige aktørene vil trenge gjennom prosjektets faser. Etter hvert som modellen blir
redigert av brukerne, vil den bli oppdatert slik at alle sitter med den samme informasjonen.
Dette skal gi en bedre flyt i prosjekteringen, i tillegg til at det reduserer sjansen for at utdaterte
tegninger blir fulgt. I Norge har buildingSMART jobbet med å spre budskapet om BIM, og i
2008 kom det et gjennombrudd da Statsbygg satte et krav om at alle deres prosjekter fra 2010
skulle gjennomføres med BIM. Det er nå en forståelse om nødvendigheten av BIM for å
kunne være konkurransedyktige i et marked, som kontinuerlig stiller strengere krav til
effektivitet og økonomi. Prosessene som i dag blir brukt, baseres generelt på tradisjonelle
metoder. Ved bruk av BIM må man endre de nåværende prosessene for å utnytte den
teknologien BIM tilbyr på best mulig måte. Aktørenes roller, oppgaver, og ansvarsområder
må også endres, i form av tverrfaglig arbeid og kommunikasjon gjennom modellen (Moen &
Moland, 2010).

3.1.1 Forventede effekter
Fra buildingsSMARTs studentseminar 12, kom det frem at det er blitt mye fokus på BIM de
siste årene, og flere aktører satser store beløp på å implementere BIM i deres prosjekter.
Implementeringen krever omfattende omstillinger, både innenfor bedrifter og mellom aktører.
For å forsvare denne investeringen, må man definere de forventede resultatene og effektene
som følger av implementeringen. Det overordnede målet er reduserte byggekostnader og
tidsbesparelser. Dette forventes å være resultatet av blant annet bedre tverrfaglig
kommunikasjon og forståelse, samt mer presise byggebeskrivelser. Dette er også faktorer som
kan gi en tryggere byggeplass og forenkler HMS-planlegningen. Bruk av BIM vil også gi
mulighet til å rydde opp i prosessene i et prosjekt for å kutte ut eller fornye en del
arbeidsmetoder. En god modell skal til slutt gi byggets eiere bedre muligheter til å
effektivisere driften, og kutte kostnader gjennom hele byggets levetid.
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3.1.2 ÅpenBIM, IFC
Et av de store problemene siden BIM kom på banen, er deling av filer. De ulike aktørene
bruker forskjellige programmer som skal dekke deres behov. Når disse produktene skal settes
sammen til en komplett modell, oppstår det problemer ved at programmene krever
forskjellige filformater. Dette har buildingSMART forsøkt å løse ved at de i 2005 utviklet et
åpent filformat, kalt IFC, som alle programmer skal akseptere (buildingSMART Norge).

Figur 4: buildingSMART-trekanten

3.1.3 BuildingSMART Prosess
For å utnytte BIM fullt ut, må kommunikasjonen mellom de involverte aktørene forbedres.
BuildingSMART Prosess, tidligere kalt IDM, Information Delivery Manual, er en
standardisert prosess og leveransespesifikasjon som beskriver aktører, prosedyrer og krav til
leveranser i prosjekter. Beskrivelsene er viktige for å få alle fag tilknyttet et prosjekt, til å
jobbe effektivt sammen. Standardiserte prosessbeskrivelser definerer ytelsene og grensesnittet
mellom fagene i prosjekter (buildingSMART Norge).

3.1.4 IFD
BuildingSMART har også utviklet IFD, som er en dataordbok som skal gi en entydig
definisjon av egenskaper og spesifikasjoner i en modell. Dataordboken automatiserer og
effektiviserer en rekke prosesser som produktsøk, produktspesifikasjon, varehandel og FDVdokumentasjon. De ulike medlemslandenes dataordbøker er definert mot hverandre, så
åpenBIM informasjon oversettes automatisk fra land til land uten feil og tap av data
(buildingSMART Norge).
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3 BYGGEPROSESSEN

3.1 Byggeprosessens delprosesser

Byggeprosessen omfatter alle prosesser som fører fram til eller er en forutsetning for det
planlagte byggverk. Dette betyr at byggeprosessen som begrep dekker en rekke delprosesser a
ulik karakter: - Planlegging, styring, anskaffelser, finansiering, utleie/salg, regulering,
byggemelding og godkjenning, programmering, prosjektering, produksjon, prefabrikasjon og
montasje, innflytting og driftsstart osv. En gruppering av de ulike prosessene kan skje på flere
måter. Når prosjektet som helhet er utgangspunktet, og verdiskaping på kundens premisser er
3.2.1 Tradisjonell byggeprosess målet, kan det være naturlig å skille mellom kjerneprosessene, som er direkte ledd i
produktutviklingen og produksjonen av byggverket, og de administrative prosessene som legg
Ifølge Eikland, omfatter byggeprosessen
prosesser
fører
frem til ellerI tillegg
er ener offentlig arealplanlegging etter
til alle
rette for,
planleggersom
og styrer
kjerneprosessene.
Plan- og bygningsloven en forutsetning for byggingen, som også skal godkjennes som tiltak el
De administrative
prosessene
har til hensikt å administre
forutsetning for det planlagte byggverk.prosjekt
Detteavvilbygningsmyndighetene.
si at byggeprosessen
kan deles inn
i mange
styre og kontrollere byggeprosessens ulike delprosesser som en helhet, inkludert de
administrative
prosesseneav
selv.
bilde av
byggeprosessens delprosesser
forskjellige delprosesser som er nødvendig
for oppsetting
et Etbygg.
Delprosessene
kan deleser vist i fig. 3-1.

3.2

Byggeprosessen

inn i forskjellige kategorier som vist
på Figur 5. De administrative
prosessene skal legge til rette for,
administrere, og kontrollere hele
byggeprosessen. De offentlige
prosessene omhandler alt som er
nødvendig for å få byggeprosjektet
godkjent av bygningsmyndighetene.

Byggeprosessens delprosesser
ADMINISTRATIVE PROSESSER
•PLANLEGGINGS- OG STYRINGSPROSESSER
•ANSKAFFELSESPROSESSER
•FINANSIERING, UTLEIE/SALG

KJERNEPROSESSER
•PROGRAMMERINGSPROSESS
•PROSJEKTERINGSPROSESS
•PRODUKSJONSPROSESS

OFFENTLIGE PROSESSER
•PLANPROSESSER
•PROSJEKTGODKJENNING

Mens når det gjelder alt som har med
produksjon av byggverket går under

Figur 3-1 Byggeprosessens delprosesser

Figur 5: Byggeprosessens delprosesser

kjerneprosesser (Eikland, 2001).

Kjerneprosessene kan defineres som de prosesser som har beskrivelse eller produksjon av det
- 25inn
planlagte byggverk som sitt resultat (Eikland, 2001, s. 26). Her kommer de
på selve

oppføringen av bygget som kalles produksjonsprosessen. Foruten selve byggingen må det
foreligge en plan på hvordan bygget skal bli. På hvilket grunnlag bygget skal settes opp på, og
de påfølgende krav som stilles til drift og fremtidig bruk av bygget, kommer ofte frem
gjennom et programkrav. Hvordan en skal tilfredsstille disse kravene utarbeides i
prosjekteringsprosessen, og blir gjort i form av tegninger, tekniske beskrivelser og
spesifikasjoner. Selv om det blir en naturlig rekkefølge på prosessene, vil det være en viss
overlapping på disse.

Ved å kjøre programmeringsprosessen og prosjekteringsprosessen parallelt kan en enkelt
gjøre endringer underveis både på krav og løsninger. Dette tette samarbeidet kan føre til at en
oppdager nye løsninger som kan gi verdiøkning både for bruker, byggherre og utførende, og
ikke minst kunne spare tid i prosessene (Eikland, 2001)
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produksjonsprosessen: fysisk utførelse av byggverket

Selv om det er en viss rekkefølge mellom prosessene, ved at prosjektering går forut for utførelse
Teori
av en bestemt del av en bygning, og programmeringen stort sett kommer forut for
prosjekteringen, er det likevel som oftest en betydelig overlapp i tid mellom kjerneprosessene.
BYGGEPROSESSEN

PROGRAM M ERI NGSPROSESSEN
PROSJEKTERI NGSPROSESSEN
PRODUKSJONSPROSESSEN
Figur 6: Byggeprosessen
Figur 3-2 Byggeprosessens kjerneprosesser

I mange tilfeller løper programmeringsprosessen og prosjekteringsprosessen parallelt, slik at
programmeringen
blir til
i et vekselspill mellom ytre krav fra eier, brukere og omgivelsene for
3.2.2
Byggeprosessens
faser
øvrig, og de bruksmuligheter og øvrige kvaliteter ulike løsninger medfører. Samtidig eller
Manparallell
deler byggeprosessen
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tilbare
hensikt
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over
de
programmering
prosjektering
har som
altsåhar
ikke
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men
innebærer
for å avveie
programkrav
mot
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gjennom
kritiske
fasenemuligheter
i byggeprosessen.
Det finnes
ingen fasit
påde
hvordan
man skalman
deleavdekker
inn
prosjekteringsløsninger. De færreste krav er av absolutt karakter, slik at kunnskap om kostnader
byggeprosessen,
men det er som
gjortkravene
forskning
på prosjektstyring
derpå
man
kommer
med stilles. De
og andre konsekvenser
medfører,
vil virke inn
hvordan
kravene
muligheter
som
ligger
i endet
bestemt
av etprogrammeringsprosjekt, kan påog
den annen side føre til
forskjellige
gode
måter
å dele
inn på.fysisk
Ifølgeutforming
Eikeland kan
at prosjekteier eller brukere ser muligheter for økt verdiskaping. Programkrav kan derfor også
prosjekteringsprosessen
inn i tre-fire
hovedfaser
som
gir et godt bilde av hvordan
oppstå som følge av deles
idéskaping
i vekselspillet
med
prosjekteringsprosessen.
byggeprosessen forløper i virkeligheten (Eikland, 2001). Disse er:
Såkalt parallell eller samtidig prosjektering og bygging vil si at prosjekteringsprosessen i stor
grad overlapper i tid med produksjonsprosessen. Dette gjøres primært for å spare tid.
 Fase 1: Idefasen


Fase 2: Utviklingsfasen



Fase 3: Gjennomføringsfasen



Fase 4: Driftsfasen
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I en rapport gitt ut av Norges byggforskningsinstitutt, ”Byggherrens prosjektstyringsnøkkel”,
kommer man frem med en figur som gir et forslag om hvordan byggherren prosjektstyring
kan deles inn i forskjellige faser.
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Forslag til prosjektstyringsmodell
Byggherrens prosjektstyringsfunksjon må sees i forhold til prosjekt som helhet. Det mest komplekse
modellen, som også viser relasjonene til andre aktører i prosessen, kan illustreres slik:

Etablere brukerorganisasjon

Utrede behov

Definere
programkrav

Programprosess innredning/
følge opp byggeprogram

Følge opp innredningsprogram

Bruk

Bruker / Marked
Prosjektdefinisjon

Prosjektplan

PD
Utrede behov og muligheter

1

Byggeprogram

PP
Vurdere
gjennomførings- 2
strategi

Funksjon, estetikk, teknikk

Prosess
Økonomi, kontrakt

BP
Programutvikling

Forprosjekt

4

Detaljprosjekt

5

Utførelse

Utarbeide
byggeprogram

Følge opp
programkrav

Utarbeide kravspesifikasjon

Kontrollere og godkjenne
utført kvalitet

Planlegge og org.
programmering

Planlegge og org.
forprosjekt

Planlegge og org.
detaljprosjekt

Planlegge og organisere
utførelse

Kontrahere evt.
programkons.
K1

Byggeier / Prosjekteier

3

kontrakt

Kontrahere
prosjekterende
K2

Kontrahere prosj./
utførende

K3

6

FDVU / FM

Følge opp
garantiarbeider

Kontrahere utførende
K4

BYGGHERRENS PROSJEKTSTYRINGSFUNKSJONER
Overlevering

Rådgiving
byggeprogram

Anmodning om
f erdigattest

Søknad om
igangsettingstillatelse

Søknad om
rammetillatelse

Programmering

As-built tegninger,
tekniske løsninger

TEGNFORKLARING

Skisse-/forprosjektering

Detaljprosjektering

Oppfølging utførelse

Prosjektering
Primæraktivitet byggherre
FDVU-dokumentasjon av
produkter og funksjonalitet

Sekundæraktivitet byggherre
Evt. forlengelse av tidligere
aktivitet byggherre

Produksjon / Utførelse

Utførelse

Garantiarbeider

Milepæl/Byggherrebeslutning

Figur 7: Prosjektplan

Modellen viser byggherrens prosjektstyringsfunksjon markert med lys grå bakgrunn. Brukers
oppgaver er lagt inn øverst i figuren, men atskilt fra selve byggherrefunksjonen. Ansvaret for
Figurfunksjons7 viser etogeksempel
på hvordan
et byggeprosjekt
kanbrukerfunksjonen,
legges opp. Man
får også en god
romprogrammet
er i mange
tilfeller plassert hos
mens
byggherrefunksjonen ivaretar de øvrige byggherreoppgavene.
oversikt
når de ulike partene skal involveres i prosjektet, og grensesnittene mellom dem. Om
Byggherrens viktigste bestillingsdokumenter, dvs Prosjektdefinisjon som et resultat av første
hovedaktivitet,
Prosjektplan
resultat av
og Byggeprogram
resultat
av
det foreligger
en god
plan på som
prosjektet,
fårandre
manhovedaktivitet
en god oversikt
over når desom
ulike
prosessene
tredje hovedaktivitet er vist på modellen. Byggherrens øvrige bestillingsdokumenter,
skal gjennomføres
(Arge,
2003). er vist som del av leveransen fra de prosjekterende.
Kravspesifikasjoner
og tegninger,
Modellen viser også at hver hovedaktivitet i prosessen representerer en milepæl, og at byggherren må
ta stilling til og godkjenne det materialet som dokumenterer resultatet av den utførte hovedaktiviteten
før neste hovedaktivitet eller fase igangsettes.
Også kontraktene som inngås er markert på modellen.
I modellen har vi skilt ut de tre ulike typene prosjektstyringsoppgaver som tilligger en byggherre, dvs
- følge opp byggherrens funksjonelle, estetiske og tekniske programkrav
- planlegge, organisere og styre prosessen
- ivareta administrative, kontraktsmessige og økonomiske forhold
Som vi tidligere har sagt, kan disse oppgavene ivaretas av en eller flere personer i
byggherrefunksjonen, evt. ved innleid hjelp dersom byggherrens egen organisasjon har begrenset
kapasitet eller kompetanse.
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represent the knowledge as rules to be automated, and lessons to automatically remind employees
about. The transitory workforces, temporary management structures and distributed sites of
Teori The
construction projects require automated collection of data and processing into intelligence.
retention of design and supply chain change ‘audit trails’ and their integration with near‐realtime
monitoring of status (e.g. through RFID tags or on‐site LIDAR scanning) could provide valuable
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byggeprosessen. Dette arbeidet ble påbegynt i 2009 (CIB).

Involving Stakeholders to Realise Wholelife Value
As discussed above, the adoption of IDDS by the construction sector has great potential to yield value to
CIB mener at bruk av BIM også vil føre til endringer i prosesser, roller og arbeids- og
both companies in the sector, and to clients of the sector. That value can only be measured in context
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ikke
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adoption of IDDS. However, this improved delivered value will not come automatically or without
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Samarbeidsprosesser (collaborative prosesses)
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Identifying and addressing specific consequences of
changes is non‐trivial and cannot be done without heavy participation of sector stakeholders. Hence
IDDS requires strong linkages between researchers and stakeholders to cooperatively recognize specific
For å gi en bedre forståelse av IDDS, har CIB beskrevet målene i de forskjellige elementene,
needs; co‐develop solutions and updated learning and training packages; and apply the results on a
samt veienand
dit ongoing
(Owen, basis.
2009).
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Figure
2. Impact of 4 Key
IDDS Elements on Industry Processes, Technology and People
Figur
8: Hovedelementer
IDDS
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3.3.1 Samarbeidsprosesser
Ved å implementere IDDS i byggebransjen, vil man oppnå bedre koordinasjon og mer
helhetlig syn på byggeprosessen. Dette vil igjen føre til bedre design og et produkt som
brukeren vil være mer fornøyd med. I tillegg vil det gå med mindre tid og penger på venting,
og på å finne nye løsninger på byggeplassen. Slike løsninger er som regel en dårlig korreksjon
på prosjekterte feil, som igjen er en følge av dårlig tverrfaglig koordinasjon.

Bransjen skal også tilstrebe og dele kunnskap og erfaring, ikke bare informasjon. Dette vil
føre til at man i større grad unngår gjenbruk av dårlige løsninger og design. Istedenfor vil det
være fokus på nyskapende og gode løsninger, som er et resultat av godt tverrfaglig samarbeid.
For å oppnå slike resultater, må det gjøres en fullstendig analyse av prosjektet og
leverandørkjeden for å finne de største forbedringspotensialene (PIO), både individuelt og
mellom aktører. IDDS vil også kreve en forandring i arbeidsmønsteret til alle disipliner. Dette
omfatter byggherre, utførende, prosjekterende, samt leietaker (Owen, 2009).

3.3.2 Økt kunnskap og ferdigheter
I fremtidige prosjekter der IDDS er implementert, vil alle disipliner ha et helhetlig syn på
prosjektet. De involverte har den kunnskapen og de ferdighetene som skal til for at de store
prosessene skal fungere best mulig sammen. I tillegg vil økt tilgjengelighet av informasjon og
erfaring føre til at man får arbeidsprosesser som er godt integrert, både i og mellom
prosjektets ulike faser.

Det CIB mener er viktigst for å få til en slik gjennomføring av et prosjekt, er å utvikle
kunnskaper og holdninger som fremmer effektive og helhetlige arbeidsprosesser. Ledelsen
bør stille strengere krav til tverrfaglig samarbeid, samt skape en kultur som legger vekt på at
andre skal bruke ens arbeid i senere faser (Owen, 2009).

3.3.3 Integrert informasjons- og automasjonssystemer
Dette hovedelementet omhandler krav til software og dataflyt ved bruk av IDDS. I fremtiden
vil det være en sømløs dataflyt mellom de forskjellige verktøyene. Modellene skal inneholde
nødvendige tekniske krav og geometri, slik at brukeren kan gjøre direkte analyser og vurdere
beste løsninger til installasjon, fabrikasjon og optimalisering av arbeidsstyrken etc. Modellen

24

BIM – implementering & tekniske effekter

Teori

vil berikes med informasjon, i henhold til buildingSMARTs IDM-standard, gjennom hele
prosessen. Dette gir brukerne den informasjonen de trenger, til riktig tid.

For å nå de målene CIB setter ved IDDS, må bransjen gjøre seg uavhengig av 2D-tegninger.
Hovedsakelig må man endre krav og holdninger til kunde og myndigheter, slik at en modell
for eksempel kan brukes i byggesøknad. I tillegg må det utvikles informasjonsdatabaser, for å
få til en dynamisk og informasjonsrik modell (Owen, 2009).

3.3.4 Kunnskapsforvaltning
For å forvalte kunnskap og erfaringer på en systematisk og god måte, sier CIB at man skal
drive en innsamlingsprosess der man samler inn, vurderer og kontinuerlig oppdaterer
kunnskap og prosess. Dette bør gjøres ved at ansatte dokumenterer kunnskap og erfaringer de

seg. Til slutt skal det utarbeides automatiserte sjekklister med løsninger på kjente
er ontilegner
IDDS
problemer (Owen, 2009).
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3.4

Lean Construction

I Norge blir Lean Construction gjerne kalt Trimmet bygging. Begrepet er hentet fra en
ledelsesteori som kom i bruk på 1990-tallet, og den går ut på å eliminere ressurssløsing. Dette
er aktiviteter som ikke tilfører verdi, som venting, bevegelse, lager, omarbeid, endringer,
overarbeid, overproduksjon, uutnyttet kreativitet. Målet med denne teorien er å forbedre den
bedriftsøkonomiske lønnsomheten. Sentralt i denne tankemåten er det å fokusere på
aktiviteter som genererer verdi og reduserer prosesser som er unyttig. Dette er noe
bilindustrien først satte i fokus, men som byggebransjen i senere tid har sett på som en mulig
effektiviseringsløsning (Fafo).

Figur 10: Estimert tidsbruk på byggeplass

3.4.1 Viktige punkter med Lean Construction.


Kontinuerlig jobb mot forbedring slik at produkter som oppfyller kundens behov og
forventninger leveres til avtalt tid og uten feil og mangler.
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Identifisere og fjerne hindringer for ferdigstillelse av oppgaver.



Sikre forpliktelse av alle involverte aktører for ferdigstilling av ukentlige oppgaver.



Forbedre koordinering.



Undersøkelse av årsaker av eventuelle svikt, og hindre gjentakelse



Kontinuerlig læring til både suksesser og feil.
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3.5

Programmer

Videre i oppgaven blir det nevnt ulike programvarer som blir brukt av de forskjellige
aktørene. Her er en oversikt over programmene, og litt om hva de brukes til.

3.5.1 Solibri Model Checker
Solibri er et verktøy for analyse, visualisering,
kvalitetssikring, tverrfaglig samhandling og
kollisjonstesting. Programmet krever IFC, men funger
også på DWG filer. På markedet i dag finnes det få
andre programmer som gjennomfører regelsjekker, og
Figur 11: Solibri logo

ikke bare kollisjonskontroll. Gjennom definerte regelsett
avdekker Solibri problemområder, konflikter og brudd
på standarder og regler (NTI CAD Center).

3.5.2 MicroStation
MicroStation er et CAD verktøy som brukes av for
eksempel arkitekter, ingeniører og konstruktører.
Programvaren kan brukes til modellering, design,
Figur 12: MicroStation logo

visualisering, dokumentering, kartlegging og å
opprettholde infrastrukturprosjekter (Bentley).

3.5.3 Autodesk Revit
Autodesk Revit er en samling av produkter som spesielt
utviklet for bygningsinformasjonsmodellering.
Programmene skal hjelpe fagfolk i byggebransjen med å
designe, bygge og vedlikeholde mer energieffektive
bygninger av høyere kvalitet. Revit serien har
programmer som er rettet inn mot arkitektur, VVS,
Figur 13: Autodesk Revit logo

elektro, bygningskonstruksjon og systemkrav
(Autodesk).
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3.5.4 VICO Software
VICO Software er et verktøy for å koordinere,
kvantifisere, estimere, planlegge og kontrollere
produksjon og framdrift i byggeprosjekter (VICO
Software).

Figur 14: VICO Software logo

3.5.5 VIP Energy
VIP Energy er et energiberegningsprogram fra Strusoft,
som kalkulerer hele bygningens energibalanse pr time,
døgn, måned og år (Graphisoft).

Figur 15: VIP Energy logo

3.5.6 Microsoft Project
Microsoft Project er et program som skal gi brukeren full
kontroll over prosjekter med brukerstyrt planlegging.
Programmet skal være med på å effektivisere
Figur 16: Microsoft Project logo

prosjektstyringen (Microsoft).

3.5.7 Autodesk Navisworks
Navisworks er et program som tilbyr
modellgjennomgang og visualisering av alle typer 3Dmodeller. Dette kan gi parter i byggebransjen full
Figur 17: Autodesk Navisworks logo
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kontroll over byggeprosjektets utfall (Autodesk).
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3.5.8 TIDA 2.0
TIDA er et verktøy fra dRofus som skal hjelpe prosjekter
med å kravspesifisere tekniske systemer og komponenter
i bygg. I tillegg til å være et verktøy for registrering og
Figur 18: dRofus logo

beskrivelse av systemer og komponenter, er TIDA et
dokumentasjonsinnsamlingssystem hvor en kan knytte
dokumentasjon til systemer og elementer som blir levert
(dRofus).

3.5.9 Simien
Simien er et verktøy som utfører simuleringer av byggets
tilstander. Programmet kan brukes til evaluering av bygg
opp mot byggeforskrifter, energimerking, beregning av
energibehov, validering av inneklima og dimensjonering
av oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg og romkjøling
Figur 19: Simien logo

(ProgramByggerne).
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3.6

VDC

VDC står for Virtual Design and Construction, og er en arbeidsmetodikk til bruk og
håndtering av tverrfaglige modeller for å fremme og støtte prosjektets mål og suksesskriterier.
VDC er utviklet av CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) ved Standford
University, og baserer seg på arbeidsfilosofien utviklet rundt Lean Construction.
Arbeidsmetoden skal prøve å optimalisere byggeprosessen, gjennom å skape merverdi til alle
deltakere i prosjektet, samtidig som den skal minimere det som er lite hensiktsmessig i
prosjektet (Veidekke Entreprenør AS, 2011).
Arbeidsmåten består av fire hovedelementer:


ICE: Integrated Concurrent Engineering (samlokalisert prosjektering)
o Som baserer seg på å samlokalisere aktørene i prosjektet, og få en
sammenstilling av prosjektert materiale, kvalitetssikring, kontroll av
prosjektert materiale og tverrfaglig problemløsning.



BIM: Bygningsinformasjonsmodell
o En strukturert BIM-modell skal gi prosjektets aktører en bedre og felles
forståelse av hva som skal leveres og hvilke krav som gjelder, samtidig som
den gir oversikt over de kritiske faktorene i byggeprosjektet.



Målrettet kostnadsstyring
o En prosess som skal optimalisere prosjektet for å oppnå økt verdi for kunden.
Dette gjøres ved å identifisere hva som gir økt verdi og evaluere ulike
alternativer for å oppnå dette.



Involverende planlegging
o Skal være med på å redusere risikoen ved å bryte ned arbeidsoppgavene til
håndterbare oppgaver og involvere hele verdikjeden i prosessen. En slik
integrert styring skal gi positive konsekvenser for kostnad, tid og kvalitet.
Tradisjonell kommunikasjon

Figur 20: Kommunikasjon med VDC
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3.7

IFD, International Framework for Dictionaries

BuldingSMART har utviklet IFD, International Framework for Dictionaries. Dette er en
teknologisk ordbok som gir en entydig definisjon av egenskaper og spesifikasjoner til et
objekt i en IFC-modell. Ved definering av et objekt i modellen vil IFD sørge for at
definisjonen ikke mister sin betydning ved eksport til et åpent format, IFC. De ulike
medlemslandenes teknologiske ordbøker er definert mot hverandre. Informasjon som deles i
åpent format oversettes derfor uten tap av betydning eller innhold. For eksempel kan
definisjonen av en dør i Norge bli oppfattet som et dørblad i Storbritannia. Ved bruk av IFD
vil denne definisjonen på en dør i Norge bli oversatt til doorsett, og definisjonen får samme
betydning ved åpen deling (buildingSMART Norge).

Figur 21: IFD oversettelsesfigur

3.7.1 IFD Library
En av buildingSMART-aktivitetene i perioden 2005-2007, var blant annet IFD Library. Det
ble besluttet at det skulle fokuseres videre på arbeidet med IFD Library også etter denne
perioden. Målsetningen med IFD Library er:


Å utvikle et åpent, internasjonalt og flerspråklig referansebibliotek basert på
prinsippene fra ISO 12006-3



Å støtte opp om implementering av buildingSMART-teknologi i byggenæringen.



Å utvikle en forretningsmodell som gjør IFD Library selvfinansierende.

I et prosjekt som blir utført etter buildingSMARTs definisjon på BIM, vil det være store
mengder informasjon fra mange kilder. Det er da viktig at informasjonen som utveksles er
entydig. IFD Library gjør det mulig å knytte prosjektspesifikke data til en BIM-modell, som
er basert på buildingSMARTs bygningsinformasjonsmodell. IFD Library knytter to eller flere
objekter sammen i modellen, hvor alle objektene inneholder relevant informasjon og
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identifiseres ved hjelp av et ID-system. Et eksempel på hva IFD Library muliggjør, er å knytte
en IFC-modell fra en CAD-programvare til andre datakilder, som for eksempel
produktdatabaser fra Norsk Byggtjeneste, Norsk Rørgrossisters Forening (NRF),
Elektroforeningen (EFO) (buildingSMART, 2009).

3.7.2 Norsk Byggtjeneste
Norsk Byggtjeneste AS er landets største formidler av byggeregler og byggevaredata. De
ønsker å være en ledende aktør innen produktbasert og kunnskapsbasert
informasjonsformidling og tilhørende tjenester i byggenæringen. Norsk Byggtjeneste er en
aktør i byggenæringen som kobler verdikjeden sammen gjennom sømløs overføring av
produktinformasjon og byggeregler (Norsk Byggtjeneste).

3.7.3 IFD SignOn
Norsk Byggtjeneste har over lengre tid utviklet og oppdatert en produktdatabase for produkter
som finnes på det norske byggemarkede, NOBB. I sammenheng med at buildingSMART vil
knytte objekter i IFC-modellen opp mot spesifikke produkter, har Norsk Byggtjeneste, NRF,
EFO og Forsvarsbygg, med
økonomisk støtte fra Innovasjon
Norge, startet et samarbeid for å
utviklet et system som knytter
produkter opp mot modell. Dette
systemet kalles IFD SignOn og er
basert på IFD Library, samt de tre
produktdatabasene (Gilberg, 2012).
Figur 22: Produktspesifikasjon

IFD SignOn går ut på at hver
produktdatabase er linket opp til en felles server som kommuniserer to veier med IFD
Library. For at dette skal være mulig må programvaren sørge for at de definerte egenskapene i
objektet har samme "nøkkel" som i IFD Library, og at produktet i produktdatabasen ligger
inne med samme referanse som objektet. Når disse spesifikasjonene er på plass, er det
ønskelig at objektet i IFC-modellen skal ha en "søkemonitor" hvor det kan krysses av for
noen generelle krav produktet må tilfredsstille. IFD SignOn ser for seg noe som ligner
søkesystemet på finn.no, hvor produktene kategoriseres ved hjelp av en del søkeord som
definerer ønskede egenskaper ved produktet.
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Ved hjelp av disse kravspesifikasjonene som er lagt inn, kan objektet i IFC-modellen sende
forespørselen til IFD SignOn. Her vil IFD SignOn kontrollere definisjonene opp mot IFD
Library for å sikre betydningen av egenskapskravene. Når betydningen av definisjonen er
sikret, kan IFD SignOn hente ut alle produkter i de tre databasene som tilfredsstiller de
generelle kravene. Disse blir presentert som valgmuligheter, og som igjen gir mulighet for å
detaljere kravspesifikasjonene før utvelgelse av produktet (Gilberg, 2012).

Figur 23: IFD SignOn

3.7.4 Dokumentasjon
Ved å linke et objekt i IFC-modellen opp mot et spesifikt produkt, har man en unik tilgang til
dokumentasjon for det enkelte produktet. Siden objektet er linket til den respektive
produktdatabasen, kan dokumentasjon som FDV, HMS sikkerhetsdatablader,
miljødokumentasjon og monteringsveiledninger enkelt hentes opp ved behov. Per i dag finnes
det ingen god løsning for å håndtere FDV-dokumentasjon i prosjekter, og driftsfasen blir
derfor ofte ikke implementert i BIM. Med tanke på BIM i prosjektet er dette et stort fremskritt
når det kommer til organisering av FDV-dokumentasjon (Gilberg, 2012).
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4 Case: Generell undersøkelse
4.1

Målsetning

Målet med denne undersøkelsen er å kartlegge problemene knyttet til implementering av
BIM, samt bransjens oppnådde effekter ved bruk av BIM. Vår teori er at dersom en byggherre
skal implementere BIM i sine prosjekter, er det viktig for vedkomne å forstå hvordan
entreprenører, rådgivere og leverandører bruker BIM i byggeprosessen. I tillegg bør en være
klar over hvilke effekter og resultater de forskjellige disiplinene forventer. Med dette som
utgangspunkt har vi gjennomført en rekke intervjuer med byggherrer, entreprenører,
rådgivende ingeniører, tjenesteleverandør og arkitekt.

4.1.1 Intervjuobjektene


Byggherre
o Statsbygg


Hans Svilosen, Overingeniør faglig ressurssenter elektro

o Forsvarsbygg



Knud Mohn, Seniorrådgiver teknologi

Entreprenører
o AF Gruppen bygg Oslo


Inge Handagard, BIM-koordinator

o Veidekke


Svein-Magnus Sletvold, Fagansvarlig for kalkulasjon og BIM



Morten Barreth, Annleggsleder

o Skanska Norge


Rupert Hanna, BIM-manager

o Norsk Teknologi



Glenn Sundbakken, Produktsjef ELdata

Rådgivere bygg
o Multiconsult




Øystein Mejlænder-Lasen, Teknologileder

Arkitekt
o Tegn3, Reinertsen
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4.2

Kvalitet

4.2.1 Byggefeil
I følge buildingSMART kan omtrent 40 % av byggefeil i Norge relateres til feil eller
forglemmelse i prosjekteringsprosessen (Hjelseth, 2012).

I prosjekter som utføres etter buildingSMARTs definisjon på BIM, viser undersøkelsen vår at
BIM er godt implementert i prosjekteringsfasen. Her blir IFC-modeller fra de ulike fag
kontrollert opp mot hverandre i programmer som Solibri Modell Checker. Vanlig praksis er at
prosjekteringsmøtene blir holdt med utgangspunkt i modellen. Kollisjoner blir avdekket og
rettet opp i av den aktuelle rådgiver til neste møte. Denne måten å prosjektere på har vist seg å
være svært effektiv, fordi du får en tverrfaglig forståelse som fører til bedre kvalitet på det
prosjekterte underlaget.
Ved å prosjektere på denne måten skal antall
byggefeil i et prosjekt gå drastisk ned. Problemet
er at det ikke finnes noen målinger på dette
området. I Forsvarsbyggs første BIM-prosjekt,
som ble overlevert i 2010, ble det avdekket rundt
400 kollisjoner i prosjekteringsfasen. Problemet
er at det kan ikke anslås hvor mange av disse
feilene som ville vært avdekket ved ordinær
prosjektering (Mohn, 2012). Rupert Hanna i
Skanska Norge estimerer at det er en nedgang på

Figur 24: Prosjekteringsfeil

mer enn 50 % i antall byggefeil. I et av deres
prosjekt ble det prosjekterte underlaget levert med null feil. Dette gir entreprenøren et bra
utgangspunkt til å produsere med minst mulig byggefeil. Det Skanska gjorde i dette tilfelle
var å undersøke alle kollisjonene som ble avdekket i prosjekteringen, og estimere hva dette
ville kostet prosjektet om de kom ut i produksjon. De fikk da en potensiell besparelse på ca. 2
millioner kroner. Hanna presiserer at dette er en potensiell besparelse fordi man ikke vet hvor
mange av disse feilene som ville gått ut i produksjon (Hanna, 2012). En metode for å prøve å
måle hvor mange feil som går ut i produksjon, i et BIM-prosjekt kontra et ordinært prosjekt,
er å måle antall kjerneboringer som blir utført i et bygg. Dette er fordi kjerneboring som regel
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er en konsekvens av dårlig prosjektering eller koordinering, og det finnes historikk på antall
boringer i ordinære prosjekter (Barreth, 2012).

4.2.2 Hvorfor oppstår byggefeil fortsatt
Flere aktører i undersøkelsen mener at kvaliteten på det prosjekterte materialet er blitt mye
bedre ved bruk av BIM, men byggefeil er noe som fortsatt forekommer. Hvis byggefeilene
skyldes dårlig utførelse eller kompetanse hos entreprenøren har det lite betydning om
underlaget kommer fra en bygningsinformasjonsmodell. En annen faktor som spiller inn er at
IFC-modellene inneholder objekter som ikke er standardisert med tanke på navn og IDmerking. Dette krever mye av de som skal kontrollere modellen. Mange aktører i
undersøkelsen opplever også at IFC-modellene mister informasjon ved deling. Et manglende
objekt er noe en kollisjonstest ikke vil oppdage. De løsninger som blir prosjektert kan ha vært
kontrollert opp mot en modellsjekk, men hvis entreprenøren ikke blir hentet inn tidlig i
prosjektfasen har han ingen påvirkningsgrad på de løsninger som blir besluttet. Dette kan føre
til at prosjekterte løsninger, som inneholder null feil, ikke lar seg utføre av entreprenøren.
Hanna opplever at det kan oppstå uoverensstemmelser mellom tegninger og modell. En
tegning er i prinsippet en rapport fra modellen, men det hender at de prosjekterende ikke har
tid til å modellere alt, og det blir tatt noen snarveier ved produksjon av tegninger. Dette er
fordi tegninger er definert som kontraktsdokument, mens modellen er et hjelpemiddel ved
siden av (Hanna, 2012).

Figur 25: Modell og tegninger
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4.3

Kvalitetssikring

4.3.1 Visualisering
BIM er som kjent basert på en 3D-model, som kan benyttes til å kvalitetssikre de forskjellige
fagmodellene rent visuelt. Undersøkelsen viser at dette gir en mulighet til å engasjere en hel
gruppe mennesker i prosjektet, mye raskere. Samtidig blir det enklere for de forskjellige
rådgivere å avdekke feil som går på mangler i modellen, eller om kvotehøydene på de
forskjellige objekter er i overensstemmelse med hverandre.

Glenn Sundbakken i Norsk Teknologi sier at 3D-modellen er med på å visualisere hele
prosessen. Dette gir mulighet for å utføre arbeidet riktig første gang på grunn av en bedre
forståelse av prosjektet. Sundbakken tilføyer også at de fraråder å fokusere for mye på 3Dvisualiseringen, da dette bare er et hjelpemiddel for å øke kompetansen om prosjektet. Når det
kommer til beslutning av løsninger, strippes det gjerne ned til grunnlaget av BIM, som kan
være i form av en 2D-tegning (Sundbakken, 2012). Lars Ellingsen Bæren, Tegn3, sier at for
dem som arkitekter er visualiseringen en god metode for å se hvor tekniske installasjoner
ligger i bygget, og for å skaffe seg en økt forståelse av plassbruken disse objektene krever
(Ellingsen Bæren, 2012).

4.3.2 Prosjektering
I prosjekteringsfasen blir kvalitetssikringen gjort i modell-sjekkere som blant annet Solibri.
Dette har vist seg å være svært effektiviserende i arbeidet med å koordinere de forskjellige
fagmodellene. Ofte blir modellene gjennomgått med alle rådgivere til stedet, som fører til
bedre kvalitet på det prosjekterte materialet. Generelt viser undersøkelsen at dette i stor grad
blir brukt i alle prosjekter som utføres etter buildingSMARTs definisjon på BIM-prosjekt.

Svein-Magnus Sletvold og Morten Barreth, i Veidekke, opplyser om at det er mye lettere å
kvalitetssikre det prosjekterte materialet. I tradisjonelle prosjekter kan de fortelle at jobben
foregikk ved hjelp av 2D-tegninger og markeringstusj. Dette var et arbeid som var veldig
tidkrevende og det krevde god forståelse av prosjektet og tegninger. BIM automatiserer
prosessen med å sikre underlaget, men det kan være et problem med at det ikke kan stilles
veldig strenge krav. For strenge krav vil gi veldig mange faktorer å håndtere for
prosjekteringslederen. På den andre siden er det krav som må stilles til
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prosjekteringsunderlaget, for at alvorlige feil skal kunne lukes ut. De opplyser om at i en
vanlig kontroll godkjennes ca. 90 % av kontrollpunktene, mens resterende punkter går til de
respektive rådgivere for redigering (Sletvold, 2012) (Barreth, 2012).

Øystein Mejlænder-Larsen, i Multiconsult, kan opplyse om at de bruker BIM til kvalitets- og
tverrfaglig kontroll, som øker kvaliteten på de prosjekterte løsningene. Multiconsult jobber
med å statussette objekter, for å lettere få en relasjon mellom objekter, med tanke på
ferdiggraden av prosjekteringen. I et tradisjonelt prosjekt er det prosjekterte materialet vist på
en 2D-tegning, med tittelfelt og revisjonsfelt som sier noe om kvaliteten på underlaget. Det er
ingen som klarer å si noe om statusen på en 3D-modell, om den er i forprosjekt eller
detaljprosjekt. Ved å statussette objekter i modellen og knytte det opp mot kvalitet, kan du si
noe om ferdiggraden på underlaget (Mejlænder-Larsen, 2012).

4.3.3 Behovssikring
Byggherren i et prosjekt vil ha en del krav som viser hva en bruker av bygget har behov for.
Ved bruk av BIM i et prosjekt kan man definere en del "containere", som beskriver rommene
brukeren har behov for, med hensyn på areal, lys, luft ol. Disse "containerne" kan plasseres
sammen slik at de blir funksjonelle i forhold til hverandre. På denne måten kan det dekkede
behovet dokumenteres (Mohn, 2012).

Forsvarsbygg, representert av Knud Mohn, viste til et eksempel hvor sjøforsvarets stab skulle
flytte til nye lokaler i Bergen. Forsvarsbygg satt med et eksisterende administrasjonsbygg som
huset 17 leietaker fra før. Disse leietakerne hadde tidligere uttrykt at bygget var for lite, og at
deres behov ikke ble dekket. De tok da for seg behovet til alle de 17 leietakere og definerte en
rekke containere. Disse ble da modellert inn i bygningsmodellen på best mulig måte, og det
viste seg at Forsvarsbygg klarte å dekke samtlige behov i det eksisterende bygget. "I stedet for
å bygge et nytt bygg på 2000kvm til en pris på ca. 80 millioner, endte vi opp med en
ombygging til 4 millioner" (Mohn, 2012).
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Figur 26: Definisjon av behov for bygningen

Figur 27: Behov dekket i bygningen

4.3.4 Anbudsfasen
Flere av entreprenørene i undersøkelsen opplyser at i anbudsrunden er det blitt mer og mer
vanlig at byggherre modellerer opp en modell i tidlig fase av prosjektet, og bruker den som en
del av beskrivelsen. Hvis denne modellen er god nok kan entreprenøren bruke denne til å ta ut
mengder, og prise et tilbud på prosjektet. Dette har vist seg å være svært effektivt i forhold til
den ordinære prosessen som gikk ut på å gjøre seg kjent med et stort antall tegninger, måle
opp mengdene for hånd og prise et tilbud.
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Inge Handagard i AF gruppen, opplyser at de effektiviserer prosessen i mengde- og
beskrivelsesfasen ved bruk av en BIM-modell. Han kan fortelle at de har hatt en ganske
dramatisk effektivisering av kvalitetssikringen i kalkulasjonsfasen. Hvis det ikke foreligger en
modell som anbudsgrunnlag, modellerer de en modell for å ta ut mengder. Det er alltid litt
tidspress på entreprenøren, for å levere fra seg et tilbud, og med denne prosessen som brukes i
dag har de veldig god oversikt over mengdene det leveres tilbud på. Ved å bruke modellen til
å ta ut mengder samt egne kalkyler, som tar hensyn til svinn og kapp, trenger de sjeldent noe
påslag på mengdene opplyser Handagard (Handagard, 2012).

4.3.5 Produksjon
Arbeidet med å kvalitetssikre det arbeidet som blir utført
i produksjon er tidkrevende. Og de fleste store prosjekter
har egne KS-ingeniører som skal sjekke at produktet
som blir levert av entreprenør er i henhold til kontrakt,
beskrivelse og tegninger. Dette er en omfattende jobb
som krever totaloversikt over fremdrift i produksjon,
samt kontraktsbestemmelser. Ved å bruke BIM i

Figur 28: Produksjon

prosjektet skal denne jobben i teorien effektiviseres, ved
å bruke fremdriftsplaner og kravspesifikasjoner fra informasjonen i modellen, til å utarbeide
sjekklister for kvalitetskontroll. Bruken av BIM i prosjektet for å effektivisere denne type
jobb viser seg å ikke være særlig utbredt blant entreprenørene i undersøkelsen, men noen har
benyttet BIM i produksjon når det kommer til å simulere fremdrift, og kvalitetssikre den.

I følge Rupert Hanna benytter de BIM i produksjon når det kommer til oppfølging på
byggeplass. De viser en 3-ukersplan visuelt ved å utarbeide en del bilder fra modellen.
Bildene viser ferdighetsgraden på de forskjellige objektene, og blir oppdatert når flere
objekter ferdigstilles eller ved eventuelle endringer (Hanna, 2012). Også Veidekke har begynt
å benytte seg av modellens mulighet til 4D-simuleringer. Barreth kan fortelle at de bruker 4D
i byggeprosessen for å gjøre kollisjonskontroll i arbeidsprosesser. "Man ser veldig godt
kompleksiteten i arbeidsutførelsen som skal gjøres, ved bruk av fargekoder til forskjellige
faggrupper, hvor de forskjellige fagene produserer og når" (Barreth, 2012). På spørsmål om
hvorfor de ikke bruker modellens mulighet til å effektivisere arbeidet med kvalitetssikring av
utførende arbeid svarer Barreth: "Det er dette vi ønsker, men det er et tydelig skille mellom de
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prosjekterende og de ute i drift. Prosjekteringslederne er veldig åpen for å bruke BIM, men
det er tyngre for driftsorganisasjonen å ta dette i bruk." (Barreth, 2012).

4.4

Løsninger

4.4.1 Analyse av tekniske løsninger
Med en god modell som underlag skal det være mulig å gjøre automatiske analyser innfor
ulike tekniske fag, for å finne best mulig løsning på et gitt problem. Undersøkelsen viser at
denne metoden ikke blir brukt i stor grad. Tanken bak en slik analyse er at man kan ta hensyn
til ulike krav til lys, lyd, brann, energi, utforming og statiske beregningsspesifikasjoner. Og
med dette finne beste mulig løsning som ivaretar alle disse kravene på en effektiv måte.
Problemet med å få til dette, er blant annet liten dekning fra programvarene.
Arkitektmodellen, som ofte er den første modellen som blir produsert, kan ikke brukes til å
gjøre analyser på for eksempel lys og energi, fordi den inneholder for lite informasjon. Bæren
forteller at de tekniske fagene ofte bruker Simien til å kjøre analyser på energi, fordi
programmet er knyttet opp til norske forskrifter. Problemet er at de må lage en egen modell
for å kunne gjøre dette. Dette krever mye arbeid av de tekniske rådgiverne, fordi man ønsker
resultatet på disse analysene tidlig i prosjektet, mens modellen er i konstant endring. Hvis de
skal vente til modellen er ferdig redigert før disse analysene kommer på plass faller hele
grunnlaget til å velge den beste løsningen bort (Ellingsen Bæren, 2012). Erfaringen til Hanna i
Skanska Norge er at disse analysene ofte blir tatt i 2D relativt tidlig i prosjektet. Når bygget
blir skissert vurderes det hvordan bygget skal utformes, hva det skal inneholde og hva det skal
brukes til. Ut i fra dette kan byggherre, arkitekt og rådgiver analysere behovet for de ulike
tekniske spesifikasjoner og hvilke løsninger som skal brukes. Hanna presiserer at for å kunne
gjøre slike analyser i modellen kreves det en modell spekket med informasjon, noe som ikke
er heldig tidlig i prosjektet (Hanna, 2012). Det er ønskelig å kunne kjøre tekniske analyser på
modellen, i forskjellige stadier av prosjektet, med mye eller lite spesifikasjoner til objektene i
modellen. Og at disse analysene kan gjøres på modellen, som arkitekten endrer underveis i
forprosjektet, for å kunne komme frem til en best mulig løsning på problemstillingen. På den
andre siden ønsker man å holde seg til prosjektfasene slik de er. Det er uheldig for
effektiviseringen å modellere for detaljert i en tidlig fase, da dette fører til at mye arbeid faller
bort ved store endringer.
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4.4.2 Beslutningsgrunnlag
De automatiske tekniske analysene som blir gjort i dag kan være med på å gi et bedre
beslutningsgrunnlag for valg av løsning. Dette krever at du har minimum to alternativer som
kan vurderes opp mot hverandre. En arkitektmodell kan legges inn i et analyseprogram, som
visualiserer ulike komplekse løsninger. Dette gir en bedre forståelse og utgangspunkt for valg
av riktig løsning. Vi ser i undersøkelsen at det som blir brukt mest, med tanke på valg av
løsning, er en visuell presentasjon. Beslutningstakere er ofte de som eier eller skal bruke
bygget, og det er ikke sikkert de har det beste utgangspunktet for å lese 2D-tegninger. Da vil
en 3D-modell hjelpe de med å velge løsning ut fra en visualisering.

AF gruppen, representert av Handagard, kan
opplyse om at de har tegnet kontrakt for det
nye hovedkontoret til Siemens. I
anbudsrunden var det tegnet en grov skisse av
hvordan de så for seg at bygget skulle se ut.
AF Gruppen mente at plassen i bygget ikke
var utnyttet godt nok, og de presenterte da en
ny løsning til utforming av bygget i form av
Figur 29: Siemens nye hovedkontor

en relativt enkel 3D-modell. AF Gruppen fikk
kontrakten, og den nye løsningen kommer til å bli brukt. Dette viser at en 3D-modell fungerer
godt som presentasjonsverktøy, og til å se helheten av en alternativ løsning (Handagard,
2012). Også Skanska Norge kan vise til et slikt eksempel. Hanna forteller at de hadde
kontrakt på et kjøpesenter hvor det var utarbeidet gode modeller på det arkitektoniske,
bærende og tekniske. Underveis kom det opp spørsmål angående hvordan himlingene skulle
se ut i forhold til innredningen i et butikklokale. Skanska satte da en av BIM-koordinatorene
sine til å lage en visualisering av de forskjellige himlingsløsningene i dette lokalet. I stedet for
å reise ut å se på forskjellige løsninger, fikk byggherren se de ulike løsningene i sitt eget
bygg. Dette førte til en rask beslutning (Hanna, 2012).
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4.5

Tverrfaglig effekt

Ved bruk av BIM i prosjekter har man den unike muligheten til å visualisere prosjektert
materiale i 3D, noe som naturligvis vil gi enkelte en helt ny forståelse av det bygget som
planlegges. "Det gir en fantastisk effekt, ved en konstruksjonsgjennomgang ser du et
engasjement hos de tilstedeværende fagene som du ikke ville sett i et ordinært prosjekt"
(Hanna, 2012).

4.5.1 Prosjektering
I prosjekteringsfasen har de fleste aktørene hatt en god effekt når det kommer til økt
tverrfaglig forståelse i prosjekter utført i BIM. Veidekke gjorde målinger på dette blant deres
rådgivere i to av deres BIM-prosjekter. Barreth kan fortelle at ved prosjektene Østensjø skole
og Fornebu hageby ble rådgiverne bedt om å besvare en spørreundersøkelse angående
prosjekteringsprosessen i prosjektet. På tverrfaglig forståelse fikk de en poengsum på 4 av 5
mulige. Barreth kan videre opplyse om at det som koster på rådgiversiden er timeverk. Målet
med undersøkelsen de gjorde var å avdekke om de, som følge av økt tverrfaglig forståelse og
samarbeid, kom raskere til målet og brukte mindre timeverk på dette. "Og det fikk vi
bekreftet" (Barreth, 2012).
Tabell 2: Effektivisering av tidsforbruk på Fornebu Hageby

Verdi av ICE
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

Veidekke
Rådgivere
ARK, RIB, RIV, RIE
Spesialrådgivere
Effektiv
tidsbruk

Tverrfaglig Interessant Avklaringer
forståelse arbeidsform

Samlet

Samlet

Øystein Mejlænder-Larsen, i Multiconsult, kan bekrefte at bruken av BIM i prosjekter gir en
økt tverrfaglig forståelse. Han trekker frem en del faktorer som muliggjør dette. Blant annet
bruk av samhandlingsverktøy, gjennomføring av regelbaserte modellsjekkere og
kollisjonskontroller. Mejlænder-Larsen sier at BIM i prosjekteringsfasen, med den oppnådde
tverrfaglige forståelsen, muliggjør tverrfaglig teknisk- og visuell kontroll. Dette forenkler
prosjekteringslederens jobb med å kontrollere disiplinvis- og samlet leveranse, samt øke
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kvaliteten på leveransen. Det blir også enklere å kommunisere og vurdere løsninger internt,
opp mot byggherre og bruker (Mejlænder-Larsen, 2012).
Ut i fra undersøkelsen har vi registrert at et problem som ofte dukket opp i ordinære
prosjekter er at det oppstår misforståelser mellom arkitekt og entreprenør, med tanke på
plassbehov. Arkitekten har som regel begrensninger på hvordan de kan utnytte plassen i
bygget, mens de tekniske rådgiverne ønsker så stor plass som mulig for deres installasjoner og
føringer. Bæren sier at metoden med å sammenstille modellene øker forståelsen fra alle
aktørene om hvor mye plass de har til rådighet og reduserer antall misforståelser. "Generelt så
er vi mistenksomme på at tekniske rådgivere, i litt for stor grad, bruker tommelfingerregel og
noen konservative anslag på hvor mye plass de behøver” (Ellingsen Bæren, 2012). Det virker
som det er en utfordring for de tekniske fagene å finne balansen i det å modellere tilstrekkelig
i en tidlig fase, samtidig som at de må være forberedt på at det vil komme en rekke endringer.
Enkelte av de tekniske rådgiverne er litt mer vant til å sitte på gjerdet til detaljprosjekteringen
kommer i gang. Ved bruk av BIM i prosjekteringen, får arkitekten en bedre forståelse for de
tekniske fagenes plassbehov (Ellingsen Bæren, 2012).

4.5.2 Produksjon
De fleste entreprenører i undersøkelsen kan fortelle at
det ikke er registrert noe stor effekt på den tverrfaglige
forståelsen blant håndverkere. Dette skyldes blant annet
at man i liten grad har engasjert håndverkerne i bruken
av BIM. I tillegg er det en kultur som til en viss grad
foretrekker å løse problemer på stedet. Dette er noe som
ikke fører til økt effektivisering på det utførende

Figur 30: Tverrfaglig forståelse blant
håndverkere

arbeidet. Ved å implementere håndverkerne i BIM vil
man kunne øke de ulike fagenes tverrfaglige forståelse, samt unngå unødvendig dødtid, fordi
produksjon ikke er koordinert godt nok. Barreth i Veidekke mener at produksjonsleddets måte
å løse ting på stedet, er årsaken til at byggebransjen ikke oppnår et driftsresultat på mer enn 5
% i produksjonsfasen. Han tilføyer at grunnen til dette er at modellen ikke blir brakt ut til
håndverkerne (Barreth, 2012). Også Hanna mener at potensialet er der, men det krever en
holdningsendring blant håndverkere fordi problemer som er løst på stedet ofte byr på flere
problemer og koster prosjektet (Hanna, 2012).
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4.5.3 Oppnådd effekt ved økt tverrfaglig forståelse
Tilbakemeldinger fra aktørene i undersøkelsen viser at den økte tverrfaglige forståelsen, ved
bruk av BIM i prosjekt, fører til bedre forståelse av prosjektet. Flere aktører i undersøkelsen
erfarer at økt forståelse av helheten i prosjektet fører til økt motivasjon og arbeidsglede. Dette
kan nok også flytte interesseområdet fra de enkelte aktørers fag til det totale resultatet, noe
som vil føre til bedre kvalitet, lavere pris og kortere tid.

På spørsmål om konkrete eksempler på hvor den tverrfaglige forståelsen hadde ført til
effektivisert utførelse fikk vi blant annet et eksempel fra Skanska Norge. Ved Clarion hotell i
Trondheim skulle det monteres et glasstak mellom to fløyer. Fagverket til taket ble prosjektert
i Ålesund og sendt til produksjon i en fabrikk utenfor Trondheim. Bestillingen ble sendt i
form av en modell, hvor fabrikken produserte sin egen detaljmodell med utgangspunkt i RIBmodellen. Når fagverket skulle produseres og monteres, ble dette gjort uten bruk av tegninger.
Hanna mener at den eneste forklaringen for at dette lot seg gjøre er at modellen gir en økt
tverrfaglig forståelse av hva som er bestilt (Hanna, 2012). I følge Barreth gir bruken av BIM i
prosjekter en økt tverrfaglig forståelse som effektiviserer deres arbeid. Et eksempel på dette er
fra Fornebu Hageby, hvor prosjekteringen frem til rammesøknad ble gjort på kortere tid, til
lavere kostnader og til høyere kvalitet på det prosjekterte underlaget enn det som er normalt
(Barreth, 2012).

Figur 31: Clarion Hotell Trondheim
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4.6

Ressursbruk

Tid er penger. Undersøkelsen viser at i tillegg til å oppnå bedre kvalitet på bygget, er et av
målene med BIM å spare tid. Den blå grafen, Figur 32, viser en teori om at man har
muligheten til å bruke mye tid tidlig i et BIM-prosjekt, mens endringskostnadene fortsatt er
lave. Den røde grafen illustrerer tradisjonell prosjektstyring, der man bruker mest tid sent i
prosjektet, når endringskostnadene er høye.

Figur 32: Endringskostnader

Barreth i forklarer at økt tidsbruk i tidligfase medfører en høyere risiko tidlig i prosjektet.
Dette kommer av at man får mye prosjekteringskostnader før man vet om bygget skal
realiseres. Det at man ser potensialet i kollisjonskontrollen, og verdien i å involvere den tidlig,
driver prosjekteringen tidlig inn i prosjektet (Barreth, 2012).

4.6.1 Tidsbesparelser
Tverrfaglig kontroll er en av de prosessene man kan spare mest tid på, ved å bruke BIM, sier
Mejlænder-Larsen. Gjennom en kollisjonskontroll, i for eksempel Solibri, kan man
sammenstille modellene fra de ulike fagene. Dette gir en raskere lokalisering av kollisjoner,
fremfor å arbeide med 2D-tegninger og fargetusj. Som rådgivende byggingeniør vil også
Mejlænder-Larsen påpeke viktigheten med en konstruksjonsgjennomgang sammen med
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entreprenøren. En 3D-modell vil i løpet av kort tid gi en mye bedre helhetlig forståelse av
konstruksjonen, i tillegg til at det blir lettere å presentere detaljerte løsninger (MejlænderLarsen, 2012). Svein-Magnus Sletvold og Morten Barreth i Veidekke mener også at
kvalitetskontroll, mengdekontroll og tverrfaglig koordinering er de prosessene man sparer
mest tid på i et BIM-prosjekt kontra et tradisjonelt. ”Det er også mulig å spare mye
driftsfasen også, men det forutsetter at driftspersonellet kan håndtere modellen og
programvaren” (Sletvold, 2012).

I Skanska Norge har man ikke klart å se noen stor effekt av tidsbesparelse i prosjekteringen.
”Vi har ikke fokusert noe særlig på dette heller, i hovedsak har det vært fokus på kvalitet”
(Hanna, 2012), og føyer til at de sparer noe tid på å skape en felles forståelse av underlaget.
Han vil også legge til at potensialet ligger i prosjekteringen. ”Hvis man kunne prosjektere ved
å ha alle prosjekterende i samme lokale i 2 uker, er jeg ganske sikker på at det kunne løse et
prosjekteringsproblem som tradisjonelt tar 2 måneder.” Dette er mulig fordi
beslutningstakerne vil være tilstede til enhver tid, og man kan jobbe veldig effektivt. Men
Skanskas prosesser er ikke egnet til dette i dag. (Hanna, 2012)

Knud Moen i Forsvarsbygg forteller at i deres første BIM-prosjekt med VICO, kuttet de ned
byggetiden fra 24 til 22 måneder. Dette var mulig fordi VICO bidro til bedre ressurskontroll
på byggeplass. I de første rundene er det entreprenørene som tjener på denne besparelsen.
Men etter hvert som det blir et konkurransegrunnlag, kan byggherre ta ut sin del av
fortjenesten (Mohn, 2012).

4.6.2 Økt tidsbruk
”Ofte blir det brukt noe mer tid i forprosjektet når man benytter BIM” (Mejlænder-Larsen,
2012). Men dette kan man ofte ta igjen i detaljprosjektet, på grunn av at mye av
modelleringen allerede er gjort, og man har et bedre beslutningsgrunnlag. Totalt sett er det
kanskje ikke sikkert at det blir brukt noe mindre tid, men man vil få et bygg med bedre
kvalitet. (Mejlænder-Larsen, 2012) Som arkitekt i Tegn3, har Bæren erfart at det tar mye tid å
behandle modeller med stor datamengde, på grunn av for lite datakraft. Han sier også at det
kan være utfordrende å vite hvor grundig man skal detaljere, når man vet at prosjektet ofte
endrer seg flere ganger. Når man detaljerer mye på et tidlig tidspunkt, kan man risikere å
måtte gjøre mye arbeid om igjen på grunn av forandringer. Dette resulterer i økt tidsbruk
(Ellingsen Bæren, 2012).
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Sletvold eller Barreth ser ikke for seg noen prosesser som krever økt tidsbruk, men påpeker at
opplæring er tidkrevende. Handagard i AF Gruppen mener også at det er BIM-kompetanse
som forårsaker trege prosesser. Han har erfart at de forskjellige rådgiverne modellerer med
ulike utgangspunkt for akse og origo. Dette fører til økt tidsbruk ved koordineringen av de
ulike modellene (Handagard, 2012).

4.6.3 Fremdriftsplanlegging
Gjennom BIM har det blitt mulig å simulere byggeprosessen helt ned til minste detalj. Dette
kan gi veldig eksakte fremdriftsplaner. ”Vi har mulighet til å koble opp en modell mot for
eksempel Microsoft Project, og i detalj kan vi bygge opp fra fundament til ferdig lysarmatur”
(Hanna, 2012). Det er veldig tidkrevende å sette opp en komplett 4D-simulering, og derfor er
det nok mange entreprenører som er skeptiske. ”Jeg vet at fundamentene kommer før taket, og
at klimaveggene kommer før vi starter med det tekniske. Vi må rett og slett definere hva vi
ønsker av modellene” (Hanna, 2012).

Når man planlegger fremdriften er det
viktig å kunne gjøre endringer hvis
det kreves. Dersom man lager
simulering med et høyt detaljnivå, vil
endringer kreve mange timer hos
BIM-koordinatoren. Det er altså ikke
lønnsomt og oppdatere modellen
slavisk hele tiden, fordi programvaren
ikke er god nok til å gjøre dette på en
smidig måte. Men man kan bruke
modellen til å vise hva som skal være

Figur 33: Fremdrifstplanlegging Microsoft Project

ferdigstilt etter en gitt tid. (Hanna,
2012) I AF Gruppen er de av samme oppfatning som i Skanska. De ser mulighetene til å linke
mengder direkte opp mot fremdriftsplanlegging i BIM, men har ikke valgt slike løsninger
fordi det er tunge prosesser å følge opp. I tillegg er det et fåtall av de som jobber med disse
oppgavene i dag som kan håndtere slike verktøy (Handagard, 2012). I Veidekke blir 4D
simulering brukt effektivt. Et eksempel Barreth nevnte er da de brukte 4D i Navisworks, for å
bestemme når byggherren skulle bestille byggetrinn 2 på Hagebyen. ”På denne måten fikk vi
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en plan jeg var veldig trygg på. Jeg kunne tidlig i prosjektet si en dato for når byggetrinn 2
måtte være bestilt” (Barreth, 2012).

Figur 34: Fornebu Hageby

4.6.4 Ressursplanlegging
Ved å simulere byggeprosessen, er det mulighet for å inkludere ressursplanlegging i
modellen. Dette gjøres ved at man legger inn ressursbehov på objektnivå og kan dermed
foreta en beregning for å se hvor mye ressurser som går med på å bygge de aktuelle
elementene. Dette blir lite brukt i dag. Ressursberegning foregår som oftest på en måte der
man bruker mengder fra Solibri, kombinert med kalkyle- og erfaringstall (Mejlænder-Larsen,
2012).

4.7

Verktøy

Det finnes masse forskjellig programvare, som i utgangspunktet skal dekke alle aktørenes
behov. I tillegg er man avhengig av å kunne sammenstille modeller produsert i de forskjellige
programvarene. Vår undersøkelse viser at det er uenighet om hvorvidt
programvareleverandørene har lykkes i akkurat dette.

4.7.1 Mangler ved programvare
BIM-koordinator Handagard i AF Gruppen har mye erfaring med en rekke programmer
knyttet til BIM. Han mener at mange av programmene i dag er veldig gode og åpner for
mange muligheter, men at dette også åpner for at man i stor grad kan gjøre feil. Et av
problemene er at det er litt for lettvint å lage dårlige modeller. Handagard tror man bør ha et
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grensesnitt hvor maskinen gjør litt mer av jobben, og gir muligheter for tilbakemelding fra
programmene på hva som ikke er god bygningsinformasjonsmodellering. I dag må man gjøre
ganske mye manuelt arbeid for å dobbeltsjekke at ting stemmer, særlig i forbindelse med
eksport og import av data (Handagard, 2012).
Barreth mener at det er klare mangler
ved programvaren i dag. For eksempel
kan man ikke ta ut mengder i
Navisworks, og Solibri kan ikke lagre
tilbake til IFC. Dette betyr at
klassifiseringene og egenskapene man
definerer i Solibri, ikke kan leveres
tilbake til rådgiverne i form av et åpent
format. Klassifiseringer i Solibri vil

Figur 35: Navisworks

heller ikke leses av Naviswork når man
skal lage søkergrupper. Solibri er dessuten designet for BIM-koordinatorer, og støtter ikke
opp holdningen om at det er den enkelte mottaker av informasjonen som skal håndtere
modellen til sitt formål. Når det blir avdekket kollisjoner i Solibri, må de aktuelle fagene
skrive ut en rapport, og deretter oppdatere sin egen modell i et annet program. Dette er en
tungvint prosess, og det er ønskelig å kunne endre informasjonen i Solibri for lettere å
lokalisere kollisjonspunktene i de respektive programmene. (Barreth, 2012).

Moen synes også det er mye mangler på verktøy i dag. Programvaren oppfyller akkurat de
kravene som blir stilt for å få IFC-sertifisering, og dermed kan man ikke eksportere eller
importere mer enn en visualiseringsmodell uten informasjon (Mohn, 2012). MejlænderLarsen er ikke enig i at det er klare mangler ved programvaren i dag. ”Innenfor bygg så har vi
verktøy med tilstrekkelig funksjonalitet. De kan kommunisere med hverandre, enten via
proprietære formater eller IFC. Så på verktøysiden ligger byggenæringen bedre an enn for
eksempel samferdsel” (Mejlænder-Larsen, 2012). I tillegg påpeker han at verktøyene bør
være databasebasert og ikke filbasert. Dette gir mulighet til å takle mye større datamengder,
og modellen vil være mye mer dynamisk i forhold til å gjøre endringer.
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4.7.2 Implementering
Implementering av nye arbeidsmetoder i byggebransjen er vanskelig i seg selv, særlig dersom
brukergrensesnittet på nye verktøy er kompliserte. De fleste intervjuobjektene i denne
oppgaven er enige i at BIM-relaterte programmer bør ha et enklere brukergrensesnitt for å
effektivisere implementeringen. ”Enkelt brukergrensesnitt gir enklere og mer økonomisk
opplæring, i tillegg til mer intuitivt bruk av programvaren videre” (Mejlænder-Larsen, 2012).

Det er mange forskjellige filformater å forholde seg til, noe som er et viktig aspekt når det
gjelder utfordringer med implementering. Byggebransjen er kjent som litt skeptisk til
datatekniske løsninger, og det er derfor viktig å ha et åpent format, som IFC. Problemet er at
ingen programmer støtter IFC fullt ut. Særlig Autodeskplattformen er jevnt over for dårlig på
IFC. Dette fører til at man ofte henger seg opp i feilene, og implementeringen blir utfordrende
(Barreth, 2012).

På prosjektet Bjørnsletta skole fikk kalkulatørene i Veidekke en modell som var komponert
etter deres behov. Resultatet var en enkel og effektiv implementering. Dette viser at hvis man
har forståelse for modellen, og vet hva målet med den er, så fungerer IFC helt fint. Men hvis
man skal pakke inn all informasjon, og man ikke har forstått hvordan modellen skal fungere
for den aktuelle oppgaven, så er IFC vanskelig (Barreth, 2012).

Figur 36: Bjørnsletta skole
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4.8

Kalkyler

Det er bred enighet blant aktørene i undersøkelsen om at riktig mengdeberegning og prising er
helt vesentlig for å lykkes med et prosjekt. På tradisjonelt vis benytter man seg av manuell
telling kombinert med erfaringstall og kalkyler. Dette gir mye rom for feil, og det legges inn
sikkerhetsfaktorer for redusere risiko. I tillegg er det et veldig tidskrevende arbeid. Med en
god modell som grunnlag kan man hente mengder fra Solibri og bruke det opp mot
kalkyledata og erfaringstall.

Hanna i Skanska Norge mener at med en god modell kan man rapportere ut mengdene med en
gang, og med en feilmargin på rundt 1 %. Dette gir entreprenørene et stort
konkurransefortrinn. Har man regnet feil mengder, vil man tape penger på prosjektet. Dersom
man regner med et stort påslag på materialene, for å være på en trygg side, kan man risikere å
tape anbudet fordi prisen er for høy. Nøyaktigheten på mengdene er derfor veldig viktig for
entreprenørene (Hanna, 2012). I Oslo bruker Veidekke modeller i alle prosjekter de regner
anbud på per i dag. Mange av modellene brukes også for mengdeuttak. Barreth tilføyer at
dersom de ikke får en modell fra arkitekten, vil det fortsatt lønne seg å modellere opp selv.
Som oftest blir det feil hvis man tar mengder rett ut av modellen til arkitekten, så man bør
lage en ny modell. I følge Barreth har ofte arkitekt og entreprenør forskjellig forståelse av hva
som er viktig informasjon, og strukturen på denne. (Barreth, 2012)

4.9

Informasjon i modellen

4.9.1 Krav
Som nevnt tidligere vil en bygningsinformasjonsmodell allerede tidlig i prosjektet inneholde
store mengder informasjon, som på en enkel måte skal kunne brukes av de involverte
aktørene. For at dette skal fungere bra, må det stilles krav til den informasjonen som legges
inn i modellen.

For Veidekke er de generelle kravene at alt som legges inn i modellen skal være riktig, og at
det er mye viktigere at det blir lagt inn lite og korrekt informasjon, enn at det blir lagt inn mye
med variabel kvalitet. Det er også et stort fokus på at alle elementene er navngitt korrekt med
ID-merking, og at alle elementene med samme navn faktisk er like (Barreth, 2012). I AF
Gruppen har de utarbeidet en ytelsesbeskrivelse som et kontraktsvedlegg. Beskrivelsen er
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ganske generell, og definerer en modellkultur
som går på sunn fornuft. IFC-objekter skal
ID-merkes og inneholde riktig informasjon,
samt riktig objekttilhørighet. Beskrivelsen
går ikke inn på hva de spesifikke IFCklassene skal inneholde. Som
totalentreprenør er det byggherren som
velger hvor vidt det skal brukes BIM eller
ikke. AF Gruppen ønsker å bruke det for

Figur 37: Informasjon i modell

egen del uansett, og da er det de selv som stiller krav til informasjonen (Handagard, 2012).

I Skanska Norge etablerer de BIM-ambisjoner i starten av hvert prosjekt. Dette skjer ved at
prosjekteringsleder, prosjektleder og de prosjekterende går gjennom hva de forventer av
modellen. Kravene som stilles til informasjonen i modellen, avhenger av disse ambisjonene
(Hanna, 2012). For Multiconsult er det også ytelsesbeskrivelser som forteller hva som skal
modelleres i de ulike fasene, og i hvilket omfang. Byggherren definerer krav til informasjonen
i modellen, for alle faser. Og ofte er det egne avsnitt om BIM i kontrakten (MejlænderLarsen, 2012). I Tegn3 varierer kravene litt fra prosjekt til prosjekt, og de opplever at det er få
byggherrer som har nok kunnskap om BIM, til å stille klare krav til dette. Tegn3 har
utarbeidet en egen BIM-manual, som blant annet omfatter hvor detaljert og informasjonsrik
modellen skal være i de ulike fasene (Ellingsen Bæren, 2012).

4.9.2 Problemer
Dersom det oppstår problemer med å få brukt informasjonen i modellen, skyldes det som
oftest at kravene ikke er blitt tilfredsstilt og man har tatt snarveier under modelleringen. Ved
4D simulering oppstår det ofte et problem når elementene ikke blir tegnet slik de skal
produseres. Et eksempel kan være at dekket i modellen er i ett stykke, mens entreprenøren
ønsker å dele det opp i produksjonen (Barreth, 2012).

4.9.3 Informasjonstap
Utgangspunktet for deling er at et verktøy skal kunne kommunisere med et eller flere andre.
Kommunikasjonen kan være en- eller toveis, gjennom proprietært format eller IFC. Et
proprietært format har mye mer informasjon enn IFC, fordi det kan inneholde biblioteker,
underlagsinformasjon osv. IFC kan ha noen begrensninger på hvor mye data som støttes og
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kan bli presentert, så det vil være noe informasjon som kan gå tapt ved deling. Hvis man ser
bort i fra komplekse analyseverktøy, så inneholder IFC som oftest den informasjonen man
trenger (Mejlænder-Larsen, 2012). Handagard forteller at det er mye informasjon i de
forskjellige programmene som aldri blir tatt med i en IFC-modell. I prinsippet skal man kunne
gå inn i hvilken som helst modell og ta ut en 2D arbeidstegning, men slik er det ikke. I enkelte
tilfeller kan hele objekter utebli fra modellen ved import og eksport i IFC-format, noe som
kan få alvorlige følger (Handagard, 2012). I Veidekke opplever man forholdsvis lite tap av
informasjon, fordi det er fokus på at det legges inn få og standardiserte verdier (Barreth,
2012).

4.10 FDV-dokumentasjon
I tradisjonelle prosjekter blir FDV-dokumentasjon levert i form av papirbunker. I BIMprosjekter er det mulig å linke dokumentasjonen opp mot modellen, slik at databladet blir
tilgjengelig i form av en PDF-fil ved markering av et objekt. Den nødvendige
dokumentasjonen kan også legges inn på objektnivå, slik at informasjonen følger modellen,
eller ligger i et parallelt system. Det siste alternativet er lite brukt i dag, ettersom
leverandørene ikke levere dokumentasjon i denne formen. Som nevnt tidligere, jobber Norsk
Byggtjeneste med IFD SignOn som skal være en løsning på akkurat dette.

Det som er viktig når man skal lage FDV-modeller, er å ha definert hva slags dokumentasjon
og informasjon som trengs. I Forsvarsbygg er det påbegynt dialoger for å definere hvilken
informasjon man trenger i forbindelse med forvaltning av bygg (Mohn, 2012). Handagard
forteller at i AF Gruppen har de egne FDV-systemer som blir opprettet til hvert prosjekt, men
de er ikke knyttet opp mot modellen (Handagard, 2012).

Figur 38: dRofus
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I Statsbygg er de i gang med et pilotprosjekt hvor de benytter dRofus sin TIDA2 modul.
TIDA er et innsamlingsverktøy som benyttes i byggeprosjekter. Strukturen i TIDA bygger på
Statsbygg sitt tverrfaglige merkesystem, og danner grunnlaget for hva systemer og
komponenter skal hete. Etableringen av systemer og komponenter har tidligere vært en
manuell prosess. Strukturen i TIDA testes nå ut slik at modellen inneholder system og
komponentnavn, der det er mulig. Den testes også ut i forhold til ulike programvarer, slik at
denne prosessen blir automatisk. Alle FDV-datablad knyttes sammen med modellen etter at
modellen er importert. Statsbygg jobber også med å involvere driftspersonell i denne
prosessen (Svilosen, 2012).

4.10.1 Krav
I dag stilles det sjeldent krav til at FDV-dokumentasjon på materialer og produkter skal ha
tilknytning til modellen i et vanlig BIM prosjekt. I Veidekke leverer de ikke FDVdokumentasjon i tilknytning til modellen, så lenge byggherren ikke ber spesielt om det. ”For
entreprenører, så koster dette mer enn det smaker. Dessuten finnes det ikke noe software som
er tilpasset til å lage FDV-modell” (Barreth, 2012). I Skanska gjør de dette kun der de ser det
gir umiddelbare gevinster, men påpeker at det ikke er noe som blir gjort systematisk (Hanna,
2012). Det samme gjelder for Tegn3. Når byggherren ikke stiller krav til en FDV-BIM, så
leverer heller ikke arkitekten dette. Bæren forteller at det i all hovedsak er 2D DWG og PDFfiler som blir levert, fordi byggherre ikke har vært spesielt interessert i modellene og at det
kun er 2D tegninger som er kontraktsbundet i dag (Ellingsen Bæren, 2012).

4.11 Standardisering
Dette delkapittelet viser at bruken av standardiserte løsninger i BIM som ferdig prosjekterte
og definerte objekter, er variabelt i bransjen i dag. Ved å standardisere vegger, tak,
etasjeskiller og lignende, med krav til konkrete tekniske installasjoner vil man kunne
standardisere areal og funksjoner. Da kan man få et objekt som tilfredsstiller kravene til bruk,
lyd, brann og lignende. Alt etter hva man definerer som kravspesifikasjon. Disse
"romobjektene" kan så knyttes sammen til ulike løsninger. På denne måten slipper man å
prosjektere alt for hvert prosjekt, og man kan lett dokumentere at det definerte behovet er
dekket.
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4.11.1 Standardiserte løsninger
Det er få av aktørene i undersøkelsen som har benyttet seg av standardiserte løsninger i
modellen for å forenkle prosjekteringsjobben i BIM. Noen har likevel begynt arbeidet med å
lage egne objektbibliotek og rutiner for hvordan det skal jobbes i BIM-prosjekter, såkalte
BIM-manualer.

Skanska Norge har et pågående prosjekt, Skanska Exchange, hvor ideen var å standardisere
måten de bygger boliger, på tvers av Norden. Det viste seg at dette var vanskelig å få til på
grunn av ulike byggebestemmelser og klima, forteller Hanna. Han kan videre opplyse om at
de har standardisert et eget objektbibliotek internt i Norge med standardiserte byggeløsninger.
Den effekten dette har gitt er at arkitekten slipper å jobbe med standardisering til hvert enkelt
prosjekt (Hanna, 2012). Barreth kan opplyse om at Veidekke standardiserte et enkelt rekkehus
i Fornebu Hageby-prosjektet. Ved å kollisjonsteste og kontrollere de ulike fagmodellene i det
ene rekkehuset, kunne man komme frem til en løsning som var god nok til å kopiere opp
rekkehuset i så mange segmenter som var ønskelig. Barreth sier at uavhengige elementer og
objekter, som er standardisert og kan brukes i ulike prosjekter, ikke blir brukt. Men de jobber
med å få leverandøren av baderomselementer til å levere et elektronisk objekt som kan brukes
i modellen (Barreth, 2012).

4.11.2 Utvikling
Blant aktørene i undersøkelsen er det stor interesse for å industrialisere byggeprosessen med
økt standardisering og prefabrikasjon. Standardisering går på å effektivisere, og det må jobbes
med at de mest effektive og beste løsningene blir standardisert til en hver tid. Spørsmålet er
da om det vil hindre en eventuell utvikling.

Mohn i Forsvarsbygg viser til
bilindustrien hvor alt er
standardisert, og de har en enorm
utvikling. Man må standardisere på
riktig nivå med tanke på kvalitet,
forskrifter og kunnskap. Dette vil gi
større muligheter og bedre kontroll,
mener Mohn (Mohn, 2012).
Figur 39: Bilindustri
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Hanna kan fortelle at han tidligere mente at en økt standardisering kunne hindre utviklingen,
men etter å ha møtt arkitekter som setter pris på økt standardisering, har han endret syn på
dette. Hanna mener at mye avhenger av arkitektens innstilling, og hvor mye industrialisering
de ønsker å være med på. "Det vil klart være en viss hindring for det kunstneriske, men det er
så mange andre effekter som vi må hente ut gevinstene fra" (Hanna, 2012). Eksempelvis har
Skanska erfart at hvis de standardiserer løsninger som går på tetthet, og får håndverkerne
implementert i disse løsningene, er det letter å oppnå høyere kvalitet på løsningen.

Ved økt standardisering vil entreprenøren komme med restriksjoner på hvilke løsninger som
skal benyttes. Da kan arkitektene tape den innflytelsen de tidligere har hatt. "Det eneste som
skjer er at den krangelen de har hatt med entreprenøren ut i prosjektet, om hvilke løsninger
som skal brukes, får de nå tidlig i prosjektet når det faktisk kan formes" (Barreth, 2012).
Arkitekt Bærens oppfatning er at byggebransjen vil, og må, industrialiseres for å kunne bygge
billigere og mer effektivt. Hans erfaring er at når et bygg skal leveres som moduler, så må de
være tilstrekkelig åpne for å ta hensyn til arkitektens krav til arkitektoniske løsninger. Ofte
blir bygg levert som moduler seende ut som brakkerigger med mange tettebeslag og
overganger, opplyser Bæren. Hvis disse modulene skal leveres med elementer som er delvis
ferdig innvendig og delvis åpen ut, for å ta hensyn til fasade og lignende, vil man få et
problem med klimaeksponering under produksjon (Ellingsen Bæren, 2012).

4.11.3 Selvdefinerte regelsjekkere
Det finnes programvarer som ivaretar kontroll av kollisjoner og regler på det prosjekterte
underlaget. Som tidligere nevnt sammenstilles modellene fra de ulike fagene og blir
kontrollert i disse programmene. De regler som blir ivaretatt i slike prosesser er som regel
problemer knyttet til kollisjoner, sammenføyning og navngiving av objekter. Vi prøvde å
finne ut om noen av aktørene i undersøkelsen hadde utviklet noen selvdefinerte regelsjekkere
som kunne avdekke eventuelle problemer knyttet til brukerkrav, plassering av objekter,
mangel på objekter og lignende. For eksempel kan et sprinkelhode som er plassert 50mm fra
en vegg, ikke komme opp som noe kollisjon. Men det kan fortsatt være krav til plassering av
disse.

Multiconsult bruker selvdefinerte regelsjekkere for å effektivisere kontrollen av modellene.
Regelsjekkene som er definert i Solibri blir tilpasset, og brukt for å sette lavere krav i skisseog forprosjekt. På den måten slipper man å få utallige feilmeldinger i en fase man bare jobber
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med bokser og konsepter, forteller Mejlænder-Larsen (Mejlænder-Larsen, 2012). Handagard
kan fortelle at også de har gått gjennom regelsettene i Solibri, og endret på parameterne for så
å sette sammen AF Gruppens egne regelsett (Handagard, 2012). Skanska Norge har laget
egne regelsjekkere i Solibri som benyttes i Skanskas BIM-avdeling. Disse reglene skal også
tilgjengeliggjøres for de prosjekterende. "Vi bruker også regler for å sjekke at alle objekter er
korrekt ID-merket" Han tilføyer også: "Det er den visuelle kontrollen som er den viktigste, det
er kun den som avdekker om du mangler noen objekter" (Hanna, 2012).

Figur 40: Prosessen med Solibri
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5 Case: Østensjø skole
5.1

Innledning

Østensjø skole er en skole for 1.-7. klasse, hvor det blir bygget ny kroppsøvingshall med
lokaler til 1. klasse og aktivitetsskole i andre etasje. Bygget hadde byggestart sommeren 2011,
og skal stå ferdig til skolestart høsten 2012. Undervisningsbygg Oslo er byggherre i
prosjektet, og har fått med seg Veidekke som hovedentreprenør, mens Archus Arkitektene AS
er arkitekter. Bygget skal utføres som et passivhus, og blir regnet som et pilotprosjekt fra
Undervisningsbygg sin side. Østensjø skole blir det første prosjektet i Undervisningsbygg
hvor bruken av BIM skal strekke seg helt til ferdigstilt FDV-dokumentasjon
(Undevisningsbygg Oslo KF, 2011).

Figur 41: Nytt bygg Østensjø skole

Etter at Undervisningsbygg hadde hatt prosjektet gjennom sine interne rutiner, og bestemt seg
for hvordan det skulle gjennomføres, ble alle tidligere samarbeidspartnere løst fra prosjektet
slik at entreprenøren fikk velge sine egne samarbeidspartnere. I en gjennomgang av mulige
samarbeidspartene, ble det stående igjen med tre bedrifter. Her skilte Veidekke seg klart ut
med sine tidligere erfaringer, og deres eget ønske om å bruke dette prosjektet som en
læringsprosess. Deres beviste plan på hvordan de ville gjennomføre denne læringsprosessen
var også en viktig faktor, som gjorde at Veidekke ble kontrahert som totalentreprenør. Det ble
stilt krav fra byggherren om at dette skulle være en inngang til BIM for Undervisningsbygg,
men det ble opp til Veidekke å bestemme hvordan de skulle styre prosjektet (Jacobsen, 2012).
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Veidekke
VDChar en klar strategi i hvordan de skal gjennomføre prosjekter med BIM, ved bruk av

VO
VDC
arbeidsmetodikk.
Fra
komplett til

optimalt bygg

Figur 42: VDC arbeidsmetodikk

For å gi alle deltagerne en forståelse av målsetningene for BIM, laget Veidekke en
prosjektplan for BIM. Planen definerer bruksområder for BIM i prosjektet, hvordan prosessen
for modelleringsarbeidet skal utføres, nødvendig informasjon i modellen og hvordan
informasjonsutvekslingen for bruk av BIM gjennom prosjektets levetid skal gjennomføres.
Noen av målene i planen er å avklare roller og ansvar, etablere en egnet prosess og definere
leveransekrav for deltagerne i prosjektet (Veidekke Entreprenør AS, 2011).

Gjennom vårt caseprosjekt har vi vært i kontakt med flere av aktørene i prosjektet. De som
var med i undersøkelsen er:


Byggherre
o Undervisningsbygg Oslo


Ragnar Helge Jacobsen, Prosjektleder

o Asenso AS



Geir Simonsen, Byggeleder

Totalentreprenør
o Veidekke
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Bjarte Hårklau, Prosjekteringsleder



Morten Barreth, BIM-koordinator
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Rådgivere bygg
o Multiconsult AS





Geir Juterud, Fagansvarlig



Ine Helle, RIB

Rådgivere ventilasjon
o ÅF Consult AS





Steinar Stålesen, Prosjektleder



Anne Ramstad, DAK Ansvarlig

Rådgiver elektro
o Heiberg & Tveter AS




Lene Barron, RIE

Arkitekt
o Archus Arkitekter AS


Ketil Kiran, Prosjektleder



Emely Benedikte Kahrs, Arkitekt

5.1.1 Valg av prosjekt
Valget av dette prosjektet ble gjort i samarbeid med Undervisningsbygg, og vår veileder
Ragnar Helge Jacobsen. Ifølge Jacobsen hadde Undervisningsbygg lite erfaring med BIM før
dette prosjektet. Siden de har fått et inntrykk av at byggebransjen er i endring, bestemte de seg
for å starte et pilotprosjekt på dette. Grunnen til at de valgte Østensjø skole er at det er et
relativt lite og oversiktlig skolebygg på ca. 1100 kvm, som er greit å prøve ut på uten for stor
risiko. Det skal være et læringsprosjekt for Undervisningsbygg når det gjelder prosjektering,
men også i forhold til FDV (Jacobsen, 2012). Siden dette skal være et læringsprosjekt for
Undervisningsbygg og de andre aktørene som er med i prosjektet, kan vi være med på å
vurdere hvordan dette prosjektet går.

5.2

Prosjektstart

Undervisningsbygg har bestemt at Østensjø Skole skal være et pilotprosjekt for passivhus og
BIM som et databaseverktøy. Jacobsen sier at BIM-prosessen ble introdusert etappevis, ved at
de i skisseprosjektet begynte med en 3D-modell som ikke var noe annet enn en ren 3Darkitektmodell. Videre i forprosjektet begynte enkelte aktører å berike modellen med den
informasjonen som skulle være med. Men det var ikke før i detaljprosjektet, at den ble gjort
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om til en komplett BIM-modell. Jacobsen sier at de kanskje kunne begynt detaljeringen av
modellen litt tidligere, men de hadde en følelse av at verken Undervisningsbygg eller de andre
aktørene var modne for det (Jacobsen, 2012). Archus Arkitekter AS har vært med på hele
prosessen, helt fra et mulighetsstudie til ferdig bygg, og skulle ønske at prosjektet var klarere
definert på et tidligere stadium. Arkitekt Emely Benedicte Kahrs sier at de fikk vite at det
skulle være et BIM-prosjekt i forprosjektet, noe hun mente var alt for sent. Kunnskapsnivået i
forprosjektet var veldig lavt. Sett i ettertid mener Kahrs at det burde vært en grundigere
gjennomgang av hva et BIM-prosjekt ville implisere gjennom hele byggeprosessen. Hadde
kompetansen vært høyere ville de kanskje vært mer forberedt på hva som krevdes i
detaljeringsfasen. Med det kunne de modellert i henhold til kravene, om nøyaktighet av
detaljeringen, slik at de bare trengte å gjøre modelleringen èn gang (Kahrs, 2012).

5.2.1 Læringsprosessen
Undervisningsbygg ønsket samarbeidspartnere som var interessert i denne typen prosjekt, og
som ville være med på å gjøre det til et læreprosjekt for alle parter (Jacobsen, 2012). Alle
aktørene i undersøkelsen er inne på at det ikke ble satt av noe tid til opplæring før prosjektet
startet, men at de fikk lære underveis i prosjektet. Prosjekteringsleder Bjarte Hårklau i
Veidekke var en av de som skulle ønske det var satt av litt mer tid til læring før prosjektet
startet, slik at man hadde et litt bedre grunnlag når prosjektet skulle prosjekteres. Morten
Barreth, som har en del erfaring om hvordan en skal drive et BIM-prosjekt, ble satt til å
koordinere og hjelpe de som slet underveis i prosjektet. I Veidekke merket de også at flere av
aktørene var uforberedt på hva som krevdes av dem i prosjektet, og måtte derfor drive ekstern
opplæring underveis (Hårklau, 2012). Dette er også noe som blir bekreftet av Steinar Stålesen
i ÅF Consult AS. De hadde kontakt med Veidekke, hvor de ble instruert i hvordan Veidekke
ønsket at det skulle være (Stålesen, 2012). Geir Juterud nevner at en ansatt i Multiconsult,
som tegnet for RIB, hadde begrenset med erfaring med modellverktøyet før dette prosjektet
startet, men at prosjektet ble brukt som en delvis opplæring for henne (Juterud, 2012).

5.2.2 Forventninger
Personer i byggebransjen, som ikke har noen særlig erfaring fra tidligere BIM-prosjekter, har
en viss forventning til hvordan det skal være. Dette gjør at forventningene er forskjellige hos
alle. Noe som går igjen er at de har tro på at prosessen skal gi et bedre samarbeid i
prosjekteringsgruppen, der de skal få en bedre tverrfaglig oversikt tidlig i prosjektfasen, og at
en skal kunne eliminere flere byggefeil gjennom bedre kvalitetssikring. Ketil Kiran, Jacobsen
62

BIM – implementering & tekniske effekter

Case: Østensjø skole

og Barreth snakker om å forskyve den tradisjonelle måten å prosjektere på. Fra å gå etappevis,
hvor hver enkelt sitter og venter på tegninger fra de andre aktørene, er målet nå og heller
kunne sitte sammen for å få på plass løsninger på en god måte tidlig i prosjekteringsfasen.
Kiran sier han er strålende fornøyd med hvordan det fungerte med ukentlige ICE-møter, der
alle aktørene satt sammen hos Veidekke for å jobbe med prosjektet (Kiran, 2012).
Forventningene rundt hvordan BIM-modellen skulle brukes varierte også veldig mye, men en
forventning som alle nevnte var å få en mer korrekt modell som man kan dra nytte av i flere
prosesser. Byggeleder Geir Simonsen fra Asenso AS, sier at forventningene ikke var så store
til å begynne med, men ut i fra det som ble sagt om effektene og det man så ved bruk av
modellen, økte de etter hvert. For hans del ble det den visuelle effekten av å ha en komplett
modell, hvor han kunne se løsningene veldig godt, det som var mest verdifullt (Simonsen,
2012). Barreth er spesielt opptatt av muligheten til automatisering av informasjonshenting, og
muligheten til å kunne bygge videre på andres arbeid. Han sier at BIM-koordinatoren ikke
skal operere modellen for de andre aktørene i prosjektet, men de skal selv hente ut den
informasjonen de trenger. ”Når en velger å bruke en koordinator, som i dette prosjektet,
mister man litt effekten av modellen, ved at aktørene ikke forholder seg til modellen eller
bruker den som det verktøyet det er” (Barreth, 2012). Juterud og Helle hadde forventninger
om at Veidekke skulle ha større ambisjoner i forhold til å bruke mulighetene teknologien gir
til annet en å håndtere grensesnitt. De var veldig fornøyd med hvordan prosessen i
prosjekteringsfasen gikk, men kunne gjerne ønsket seg større ambisjoner om bruk av
modellen i gjennomføringsfasen (Helle, 2012).

Figur 43: Klasserom Østensjø skole
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5.2.3 Arbeidsoppgaver
Ved å implementere BIM i byggeprosjektet opplever aktørene ulike endringer i hvordan man
jobber i forhold til et tradisjonelt byggeprosjekt. Alle aktørene er enige om at det er lettere å
sette seg inn i prosjektet, og det oppnås en bedre oversikt over hva som skal bygges. Samtidig
ble det lettere å forstå kompleksiteten i prosjektet. Jacobsen føler at en
bygningsinformasjonsmodell gjør arbeidsoppgavene hans lettere. Han får en bedre oversikt
over bygget, og det er lettere å skjønne de tekniske tegningene når det foreligger en modell
som viser løsningene (Jacobsen, 2012). Anne Ramstad synes det er mer interessant å tegne
når en kan legge litt jobb i å modellere, ikke bare å tegne 2D tegninger. Men det er helt klart
at arbeidet tar mye lenger tid når en skal detaljere modellene i så stor grad som det krevdes i
dette prosjektet (Ramstad, 2012). Dette er også noe som blir nevnt av alle de rådgivende
ingeniørene sammen med arkitekten, at prosjekteringsfasen krever mer tid.

Figur 44: Plantegninger fra Solibri
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5.3

Tverrfaglig samarbeid

Prosjekteringsprosessen på Østensjø skole er lagt opp med ICE-møter hver uke, hvor
prosjekteringsgruppen var samlet hver onsdag for samlokalisert prosjektering. Dagen startet
med et møte hvor alle partene var samlet, for en gjennomgang av fremdriftsplan, essensielle
kollisjoner og problemstillinger i modellene. Videre ut over dagen var det satt av tid til
samlokalisert prosjektering, hvor det ble jobbet
individuelt i små grupper etter behov. Dagen ble
avsluttet med et felles møte for etablering av en ny
fremdriftsplan. På fellesmøtene ble det også en
gjennomgang av en diagonalmatrise. Dette er en
tavle med små beskjeder hvor aktørene i prosjektet

Figur 45: Diagonalmatrise

skal kunne innhente og gi informasjon til andre
aktører, Figur 45. Ideen bak ICE-møtene er at de skal samle relevant kompetanse og
beslutningstakere for å gjøre det enklere å håndtere grensesnittene i prosjekteringen, og gi en
bedre flyt i prosessen (Veidekke Entreprenør AS, 2011). Gjennom vurderingsmøter av
prosjektet ble det gjennomført en evaluering av VDC-prosessen på Østensjø skole. Verdien av
ICE-møtene var et av punktene i denne evalueringen, og den viser enighet om at møtene har
gitt en økt tverrfaglig forståelse gjennom prosjektet.

Tabell 3: Evaluering av ICE: Østensjø skole

Verdi av ICE
5,0

Veidekke

4,0
3,0

Byggherre

2,0

Rådgivere

1,0

ARK, RIB, RIV, RIE
Effektiv
tidsbruk

Tverrfaglig
forståelse

Interessant
arbeidsform

Avklaringer

Samlet

Spesialrådgivere

Kahrs synes prosjekteringsprosessen som ble brukt på Østensjø skole har ført til økt
tverrfaglig samarbeid, men presiserer at det er mest i detaljeringsfasen. Hun er også veldig
klar på at det er ICE-møtene som fører til det tverrfaglige samarbeidet. Man sitter da sammen,
og har avsatt tid til å jobbe med prosjektet. De merket at ikke alle aktørene jobbet aktivt med
modellen utenom møtene, så det var viktig at det ble avsatt tid til å sitte sammen å jobbe med
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modellen (Kahrs, 2012). I prosjekteringsmøtene var det alltid tverrfaglige problemstillinger
som skulle løses, så det ble tvunget frem et økt tverrfaglig samarbeid. Jacobsens forventinger
om et prosjekt med økt tverrfaglig kontroll, ble dermed oppfylt og da spesielt i detalj- og
byggefasen (Jacobsen, 2012).

Prosjekteringsleder Hårklau skulle ønske de ulike aktørene hadde litt mer selvstendig
koordinering mellom de ulike fagene. I dette prosjektet var det i stor grad Veidekke som
styrte koordineringen. Ukentlig ble det utført en kollisjonskontroll som ble fulgt slavisk av
aktørene som var ansvarlig for de feilene som ble avdekket. I stedet for at aktørene bare rettet
på de opptredende kollisjonene, kunne det vært ønskelig at de hadde mer fokus på egne
modeller og den visuelle kontrollen knyttet opp mot den tverrfaglige modellen. ”Selvfølgelig
var det noen glimt innimellom. RIB hadde noen kollisjoner opp mot arkitekten, og arkitekten
kom frem med noe” (Hårklau, 2012). Men Hårklau skulle ønske at alle aktørene var litt mer
selvstendig.
Helle sier ”vi har hatt en bra dialog med arkitekten, det fungerte veldig bra. Men de tekniske
rådgiverne kom alt for sent i gang.” 3D-modellene til de tekniske fagene kom for sent inn i
prosessen, så tidlig i prosjekteringsfasen ble det kommunisert med 2D tegninger. På grunn av
dette måtte Helle legge inn detaljene, fra de tekniske fagene, i sin egen RIB-modell. Siden
RIB hadde tilgang til arkitektens modell, ble det best samhandling mellom RIB og arkitekt.
Helle mener at ved å ha tilgang til andres modell senkes terskelen for å stille spørsmål, og det
blir lettere å se detaljer (Helle, 2012).

Kiran er fornøyd med måten et BIM-prosjekt tvinger frem et samarbeid i prosjekteringsfasen,
og at gruppen tenker som et kollektiv. Han mener at dette burde vært gjort for lenge siden,
uavhengig av hvilken type entreprise som gjelder. Verktøyene som blir brukt i dag har drevet
frem en endring av organiseringen i prosjekter, som er veldig bra (Kiran, 2012). Barreth sier
”Jeg håper jeg aldri igjen ser den gamle måten å koordinere og håndtere informasjon på i et
byggeprosjekt” (Barreth, 2012). Han mener at det tverrfaglige samarbeidet i et BIM-prosjekt
ikke kan sammenlignes med den tradisjonelle prosjekteringsformen.
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5.4

Kvalitet

5.4.1 Byggefeil
Ambisjonene til byggherren i forhold til byggefeil ble til dels nådd i dette prosjektet, ved at
man eliminerte ut en del tverrfaglige feil. Men prosjektleder Jacobsen nevner at det var noen
avvik Undervisningsbygg kunne vært foruten. ”Det er blitt gjort noen feil som går på
utførelse, som ikke har hatt noen sammenheng med tegningsunderlaget eller at man jobbet i
BIM. Disse feilene kommer man ikke unna, som for eksempel menneskelig svikt eller
mistolking” (Jacobsen, 2012). Som byggeleder for prosjektet forteller Simonsen også at det
ble oppdaget feil i modellen, som ble rettet opp før byggingen. En god del av disse feilene tror
han ikke ville blitt oppdaget ved tradisjonell prosjektering. Her gir han eksempler på
avløpsrør som går gjennom bærende konstruksjoner, og ventilasjonskanaler som krysser
kabelbroer og lignende (Simonsen, 2012). Inntrykkene som kommer frem i undersøkelsen, er
at i det store og hele er blitt gjort relativt lite byggefeil i dette prosjektet. Ramstad fra ÅF
Consult sier ”Det er veldig stille fra Veidekke sin side, jeg fikk en telefon i dag om noen
høyder som det var noen uklarheter med. Men det er faktisk alt” (Ramstad, 2012).

Prosjekteringsleder Hårklau forteller om en yttervegg som måtte flyttes 100mm lenger ut på
dekkeforkant, på grunn av kollisjon med underflens av stålbjelke, Figur 46. Dette var en feil
som ikke ble oppdaget i prosjekteringen. For at dette skulle blitt oppdaget i Solibri, så måtte
detaljeringsnivå i modell vært mye høyere. Hårklau underbygger dette med å utdype at ”siden
veggelementer ble tegnet som et element uavhengig av snitt, ble det ikke bli fanget opp i
regelsjekk av Solibri” (Hårklau, 2012). Veidekke mente de la seg på et edruelig nivå når det
gjaldt detaljeringen. I følge Jacobsen har det blitt vurdert i ettertid hvordan de kunne gjort
dette annerledes. Ut i fra det utgangspunktet de hadde så ble det ikke oppdaget før det oppsto
på byggeplass. Han sier videre at spørsmål rundt detaljeringsnivået har lenge vært et tema
innenfor BIM. Noe mer en dagens standard hadde vært fornuftig avslutter Jacobsen
(Jacobsen, 2012). Dette er et problem som gjenspeiler seg fra ÅF Consult sin side. Stålesen
forteller at arkitektens modell ikke var detaljert på et slikt nivå at stenderne i veggene kom
fram. Dette medførte problemer for dem, siden de skal gjennom stenderne med sine tekniske
installasjoner. Med dette som utgangspunkt, tok ikke ÅF Consult hensyn til stenderne i sin
modell, og entreprenøren måtte improvisere på byggeplass (Stålesen, 2012).
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Figur 46: Kollisjon med underflens av stålbjelke

Helle forklarte at Multiconsult tok på seg detaljprosjekteringen av stålknutepunktene. Der var
geometrien i bygget komplisert, med hjørner som var større og mindre enn 90 grader. I et av
disse hjørnene ble det montert en plate feil. Tegning og modell viste detaljene, men det var
ikke noe standard løsning. Slike kompliserte løsninger, gir en større risiko for at feil blir gjort
på byggeplassen (Helle, 2012). Dette er et problem som Kiran fra Archus kom inn på. Han
mente at håndverkerne skulle vært med på et tidligere tidspunkt, siden de kan ha innspill og
innvirkning på hvordan ARK og RIB utarbeider tegningene. Videre forteller han at dette kan
ha direkte innvirkning på hvordan de utfører arbeidet på byggeplassen. Han sammenligner det
å bygge i modell kontra det å bygge på plassen, og mener det er mange likhetstrekk som man
kan dra nytte av dersom håndverkerne hadde deltatt i prosjekteringen. Kiran mener de vil få
en bedre tilnærming til byggefasen ved å ta del i prosjektfasen. Han betrakter BIM som en
integrert prosess som opphever skille mellom prosjektering og bygging (Kiran, 2012).
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5.4.2 Kvalitetssikring
Barreth mener BIM har effektivisert prosessen med kvalitetssikring betraktelig. Han forteller
at det blir gjort veldig mye på kortere tid, og det er større trygghet i vurderingene enn
tidligere. Kvalitetssikringsarbeidet i forhold til prosjekteringen er svært mye lettere, og
tilgjengelig for alle. Å koordinere de forskjellige prosjekterende på tradisjonelt underlag, er
tidkrevende og det er vanskelig å fange opp alle detaljene (Barreth, 2012).

Den forbedrede tverrfaglige kvalitetssikringen kommer frem som den største effekten i dette
prosjektet, i følge Jacobsen. Når man bruker Solibri som kollisjonskontrollprogram er det
viktig å sette opp riktige regler, slik man kan sjekke tverrfaglige og modellmessige
kollisjoner. Hvis en fra enkeltfagene ikke har modellert riktig, blir dette avslørt. Dette
programmet finner flere feil enn det man har gjort før, som medfører at man må være mer
disiplinert. De fleste feilene som oppsto på Østensjø-prosjektet var feil fra enkeltfagene.
Grunnen til dette var at enkelte aktører ikke hadde egne sjekker for å kontrollere eget arbeid,
før de sendte modellen inn til tverrfaglig sjekk. Dette førte til økt tidsbruk i starten, på retting
av rene RIB, ARK og RIV feil. Underveis ble det belyst at aktørene måtte ha en økt kontroll
på modellen de sendte inn til prosjekteringslederen. Jacobsen forteller at det ble satt som krav
at hvert enkelt fag måtte sjekke egne modeller, og at aktørene hadde egne kollisjonsverktøy.
Et av problemene var at noen aktører bare hadde en gratisversjon av verktøyet. Jacobsen
mener dette ikke er tilstrekkelig, fordi det eneste man får ut av disse versjonene er en visuell
kontroll. (Jacobsen, 2012). Hårklau forteller at han har begynt med en ukentlig visuell
gjennomgang av modellen med utførende på byggeplassen. Dette har resultert i minimale
ombygginger og forandringer. I et tradisjonelt byggeprosjekt er dette et stort problem
(Hårklau, 2012).

Hårklau forteller at han ble overrasket når han så tegningsunderlaget til RIV og RIE.
Tegningene er ikke målsatt med høyder og avstander, men kun dimensjoner på kanaler.
Hårklau trekker frem ventilasjonsbasen som et godt eksempel når det kommer til nye
erfaringer med BIM. Da de skulle ta for seg det tekniske rommet fikk han se hvordan ting
hadde blitt planlagt i modellen. Det medførte at ventilasjonsbasen ikke trengte å ta kontakt
med andre for å finne ut av eventuelle hindringer i forbindelse med hans arbeid. Hårklau
mener at de har hatt like stor nytte av den visuelle kontrollen, som det som ble gjort i Solibri.
Omfanget av kjerneboring er et punkt hvor du lett kan se effekten av den tverrfaglige
kvalitetssikringen. Ved å prosjektere det tekniske anlegget slik at det henger sammen med
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resten av bygningskroppen på et tidlig tidspunkt, klarer man å sette utsparinger i stedet for å
kjerneborre. Hårklau forteller at de hadde noen kjerneboringer i dette prosjektet, men det var
bare små utsparinger. Han mener at leverandørene av betongelementene har et minimums
areal, og dette resulterte i at de ikke ble prefabrikkerte (Hårklau, 2012).

Kahrs forklarer at de sendte inn modell hver uke, og fikk en kollisjonsrapport fra Veidekke
som måtte utarbeides til neste møtet. Hun mener at Solibri fant for mye feil, som førte til at
ingenting ble overlatt til byggeplassen. Åpenbare løsninger som lett kan håndteres på
byggeplass, blir markert som feil og må endres i modellen. Som igjen gjør at det går veldig
mye tid i prosjekteringen (Kahrs, 2012). Ramstad underbygger dette og mener rapporten fra
Veidekke var veldig omfattende, og utdyper at de hadde
problemer med å lokalisere feilene som kom frem av
rapporten. Det var ikke bestandig angitt hvor i bygget
feilene var. Videre måtte de plukke ut det som de
oppfattet som viktig og gjøre endringer. ÅF Consult var
ellers veldig fornøyd med rapportene, og ser på det som et
nyttig verktøy (Ramstad, 2012).
Figur 47: Solibri kollisjonsrapport

Figur 48: Utklipp fra Solibri kollisjonsrapport
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Helle fra Multiconsult forteller at det å jobbe med en 3D-modell er en viktig faktor når det
gjelder kvalitetssikring, fordi man får en oversikt på et tidligere tidspunkt. Det å jobbe med en
2D-tegning gjør at det tar lenger tid å få en nøyaktig og god oversikt. (Helle, 2012). Som
byggeleder har Simonsen en formening om at BIM har effektivisert prosessen ved denne
typen kvalitetssikring. Den umiddelbare effekten var at de bygget riktig første gang, og ikke
trengte å gjøre endringer på grunn av kollisjoner med andre fag. Han tilføyer at med modellen
kan man kvalitetssikre prosjekteringsgrunnlaget, og se om det planlagte arbeidet faktisk kan
gjennomføres (Simonsen, 2012).

5.5

Tidsressurser

I prosjektet Østensjø skole har det vært mange aktører som er relativt uerfarne med
prosjektering i BIM. Dette gjør at noe av tidsbesparelsene forsvinner på grunn av usikkerhet
på hvordan man løser problemer. Det kreves mer tid tidlig i prosjekteringsfasen, fordi det
legges mer informasjon inn i 3D-modellen enn det som ble gjort i 2D-tegningene. ”Gevinsten
ved å bruke mer tid tidlig, er at beslutningsgrunnlaget kommer raskere frem, og en kan gjøre
vurderinger kjappere og får en kjappere effekt av modelleringen” (Barreth, 2012). Aktørene
har ulike opplevelser av tidsbruken i prosjektet. I hovedsak snakker de tekniske rådgiverne
om at produksjonen og endringer av tegninger tar veldig mye tid. Mens Veidekke føler de har
spart tid på flere prosesser.

På prosjekteringssiden var det klare tidsbesparelser i anbudsfasen og ved kvalitetssikringen av
den tverrfaglige modellen (Barreth, 2012). Prosjekteringsleder Hårklau har hatt stor effekt av
den visuelle kontrollen ved å ha en god modell. Ved å ha kontroll på hvordan bygget skal se
ut før produksjonsfasen, ble det mindre omgjøring av løsninger på Østensjø skole, enn hva
Hårklau har opplevd i tidligere prosjekter (Hårklau, 2012). Dette blir også bekreftet av
byggeleder Simonsen, at det var en del tidsbesparelser ved utførelsen av prosjektet, ved at
man ikke trengte å gjøre om på allerede utført arbeid. RIE Lene Barron, synes at
prosjekteringsprosessen gikk raskere på grunn av måten gruppen jobbet på. ICE-møtene hvor
prosjekteringsgruppen satt sammen og jobbet, gjorde at prosjekteringen ble effektiv (Barron,
2012).

Helle mener at nå som alt er ganske nytt tar det meste mye lenger tid. Men når erfaringen er
på plass, har hun stor tro på at en kan spare tid i prosjekteringsfasen ved å prosjektere i et
BIM-prosjekt. Et eksempel hun kommer med er plassering av en utsparing i veggen. Helle
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sier at RIV og RIB må kommunisere om utsparingsmålet er selve røret eller rør med isolasjon,
siden RIB trenger den totale dimensjonen for å vite hvor stort hull det skal forskales for, før
utstøping. ”Vi går ofte flere runder før dimensjoner og nøyaktig plassering er på plass.” Og
ideen om at man bare skal gjøre jobben en gang ikke alltid er tilfellet (Helle, 2012).

Kahrs har ikke opplevd noen tidsbesparende prosesser i dette prosjektet, alle prosessene har
krevd mer tidsbruk. Dette er fordi det hele tiden oppdages løsninger i modellen som må
justeres. For å slippe unna dette, må det planlegges hva modellen skal brukes til, slik at det
kan utelukkes feil i modellen som ikke spiller noen rolle. Om målet er å ha en modell som er
100 % i samsvar med det som blir bygget, kreves det mye tidsbruk. Videre forteller Kahrs om
at det var en misforståelse i dette prosjektet, arkitektene trodde de kunne bruke tegningene fra
forprosjektet. Men siden det var et mye større krav til modellen, måtte den bygges opp på
nytt, med et mye høyere detaljeringsnivå (Kahrs, 2012). Også Ramstad snakker om at
produksjonen av tegningene tar mye lenger tid, både med å få inn all informasjonen som
kreves, og alle endringene som blir gjort underveis. Hun mener at en måte å løse dette på kan
være at alle partene låser løsninger underveis, slik at en slipper å endre på modellen hele
tiden. Dette er noe hun har erfart gjennom prosjekteringen av Akershus universitetssykehus.
Her var det veldig stort tidspress gjennom hele prosessen, så å låse ferdige løsninger ble da en
måte å spare tid på. Hun mener også, spesielt for VVS, at det er en stor fordel om det kun er
én som tegner for hvert fag. ”Det vil ta mer tid om man må utveksle filer for de ulike VVS fag
for koordinering” (Ramstad, 2012).

Figur 49: Teknisk rom Østensjø skole
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5.5.1 Kontraktsinngåelse
Et tema som arkitektene og RIV kom inn på var problemer rundt kontraktsinngåelse.
Aktørene hadde lite erfaring med prising av tjenester i et BIM-prosjekt, og det ble et problem
at de priset tjenestene for lavt i forhold til mengden arbeid som ble lagt ned. Kiran fra Archus
er ikke sikker på om problemet oppsto på grunn av at de var uerfarne, eller om det faktisk
krever mye mer tid fra dem i et BIM-prosjekt. Arkitekten fikk beskjed om at det skulle være
en totalentreprise. Og når han fikk vite det, var det naturlig å prise sine tjenester som i en
tradisjonell totalentreprise. Kiran sier at ”forutsatt at det skulle være en tradisjonell
totalentreprise, koblet med de kravene som et BIM-prosjekt stiller, så gikk det galt. Vi har gått
på en økonomisk smell” (Kiran, 2012). Stålesen i ÅF Consult har en følelse på at viljen til å
betale for tidsbruken som kreves i denne type prosjekt ikke er tilstede. ”Den ekstra tiden det
tar for å være med i et BIM-prosjekt, den må noen dekke. Vi har lært av dette prosjektet at vi
må opp med prisen for å gjennomføre et BIM-prosjekt.” sier Stålesen. Hos ÅF har de hatt en
diskusjon rundt dette temaet, og konkludert med at de kanskje må legge på 30-50 % i forhold
til tradisjonelle prosjekter (Stålesen, 2012). Begge partene er enige om at det må være vilje til
å betale for arbeidet som blir utført. Om dette ikke skjer, blir det vanskelig for dem å være
med i et BIM-prosjekt.
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5.6

Verktøy

I følge Veidekkes Prosjektplan for BIM er det krav om at alle rådgivere leverer IFC-filer av
sin modell til Veidekke, som har stått for sammenstillingen av de ulike modellene. Med dette
kravet opplevde flere av aktørene problemer med tap av informasjon og forandringer av
modellen ved import og eksport av IFC-filer. I begynnelsen ble det brukt mye tid på å finne ut
hvor og hvorfor dette skjedde. I følge Barreth håndterte de dette problemet med å gå ned på
detaljeringsgraden. Om de holdt seg til
kjerneverdiene, med navn, id og de virkelig
viktige tunge verdiene, var faren for tap av
informasjon mye mindre en vis man la inn
informasjon i custom properties, Figur 50. Et
eksempel på dette var problemene med måten
IFC-formatet leste skråvegger. I arkitektens
første visjon for andre etasje var det skrå
vegger, noe som var vanskelig å eksportere
fra arkitektprogrammet. For å få dette rett

Figur 50: Custom properties

måtte det endres på noen innstillinger, slik at
eksporten til IFC ble rett. Dette ble ordnet etter mye arbeid, men da hadde de allerede valgt å
gå bort fra denne løsningen (Barreth, 2012). Flere av aktørene har nevnt at de sliter med
lignende problemer. I følge Helle slet hun med noen egendefinerte stålbjelker, der alt utenom
underflensen forsvant i IFC-modellen. Det er et vanlig problem når en modellerer egne
elementer som ikke ligger inne som forhåndsdefinerte objekter med eksakte geometriske
definisjoner. IFC-formatet har problemer med å håndtere de grafiske løsningene som blir gjort
i MicroStation. Men dette er noe hun håper kommer på plass etter hvert, ettersom
programmene er i stadig utvikling (Helle, 2012).

Siden dette har vært et læringsprosjekt for flere av aktørene som er med, har en del av
problemene med verktøyene kommet av liten erfaring og nye programvarer. De fleste
aktørene som vi har vært i kontakt med, er enige om at et enklere brukersnitt på programvaren
vil føre til effektivisert implementering av BIM i bedriften. Men at man bør være klar over at
dersom man ønsker et program med enkelt brukersnitt, kan det gå utover oppgavene
programmet kan utføre. Om ønsket er å jobbe med programmer som skal utføre de
kompliserte oppgavene, så kreves det at det settes av tid til å lære og bruke programmene. Et
klart eksempel på et program som er enkelt å bruke, og dermed lettere å implementere inn i en
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bedrift, er Solibri og måten dette har
spredd seg i Veidekke. Man kan tydelig se
forskjell på hvordan ulike programmer
sprer seg i bedriften, ut i fra hvor mye
opplæring det kreves. VICO er et program
som krever mye opplæring og var det
første programmet Veidekke kjøpte inn.
For tre år siden kjøpte de en lisens, som

Figur 51: Solibri modell Østensjø skole

fortsatt ikke har noen brukere i bedriften.
Mens Solibri som er et program med enkelt brukersnitt, har spredd seg fra en lisens i 2011, til
20 lisenser på ca ett år (Barreth, 2012).

Det ble ikke stilt noen krav til hvilke programmer hver enkelt skulle bruke. Men det ble stilt
krav om at aktørene hadde nødvendige programvarer for å utføre sin jobb på en god måte.
Jacobsen sier at de som manglet nødvendige programmer måtte selv stå for anskaffelse av
disse (Jacobsen, 2012). Alle de ulike aktørene har egne baser av programmer, for eksempel
har Veidekke en pakke på tre programmer som skal dekke deres behov i prosessen (Barreth,
2012). I følge arkitekt Kahrs, er det problematisk når alle aktørene sitter med programmer fra
forskjellige leverandører. Dette skaper problemer som man ikke har kontroll over. Men
erfaringer som blir gjort gjennom prosessen gjør at man vet hva som skjer, og dermed kan ta
med seg dette videre til andre prosjekter (Kahrs, 2012).

Siden erfaringen med BIM ikke har vært så stor før dette prosjektet, fører det selvfølgelig med
seg noen barnesykdommer som kanskje vil kunne lukes bort etter hvert som erfaringen øker.
Det å etablere et felles nullpunkt til modellen bør være noe som ikke skaper problemer, men
man opplevde fortsatt noen utforutsette problemer med dette. Selv om det ble etablert et felles
nullpunkt for modellen, opplevde man at objekter ble endret ved import og eksport av
modellen (Kahrs, 2012). Gjennom en slik prosess dannes det erfaringer som gjør at man står
bedre rustet til neste prosjekt som skal gjennomføres. Som Barreth påstår: ”I hvert fall innen
byggsiden ligger ikke problemene med programvaren, men med å få mangfoldet til å bruke
det riktig. Det er feigt å skylde på programvaren, når nesten all klaging egentlig er mangel på
kunnskaper til brukeren” (Barreth, 2012).
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5.7

Informasjonsflyt/Dokumentasjon

Kravene til hvilken informasjon som skulle legges inn i modellen, ble først stilt av byggherre.
Prosjektleder Jacobsen, forteller at det var stilt krav til at informasjonen som skulle legges inn
var i henhold til Undervisningsbyggs kravspesifikasjon. ”Det er standardinformasjon, det er
bare formen på det som er annerledes” (Jacobsen, 2012). Undervisningsbyggs
kravspesifikasjon er gitt i en felles kravspesifikasjonsbokserie. Serien beskriver Oslo
kommunes krav til alle som arbeider med formålsbygg i kommunen. Serien er bygget opp
som vist på Figur 52 med overordnede bøker, felles kravspesifikasjon for formålsbygg og
veiledere (Oslo kommune, 2012).
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Figur 52: Hierarkisk oppbygging av kravspesifikasjonen

Bøkene ligger tilgjengelig på www.fkok.no
Det skal også brukes Undervisningsbyggs generelle krav til FDV. FDV-dokumentasjonen

1.3 Målgruppen for bokserien

skal levers både på vanlig måte og som en beriket modell. Bygget skal driftes, så det må
brukes en standard metode slik at eiendomsavdelingen i Undervisningsbygg kan bruke

Brukere av bøkene er alle som jobber med:
Utvikling
kan eksperimentere med. På denne måten kan de finne ut hvordan en beriket modell skal
Bygging
brukes i fremtiden (Jacobsen, 2012).
Forvaltning
Drift og vedlikehold

dokumentasjonen. Den berikede modellen blir et testprosjekt for Undervisningsbygg, som de

Prosjekteringsleder Hårklau forteller at Veidekke har en kjernefilosofi på at det er viktigere å
legge inn
men riktig informasjon
i stede for store mengder med variert
avlite
formålsbygg
i Osloi modellen,
kommune.
kvalitet. Det ble stilt krav om at elementer skulle kodes opp likt med byggherrens
beskrivelsestekst, for å få en korrekthet sammenlignet med hva som faktisk skulle leveres.

1.4 Roller

Utenom dette, ble det satt lave krav til hvilken informasjon som skulle inn i modellen.

I Osloi dette
kommunes
er disse
Utfordringen
prosjektet bleinvesteringsprosess
hvordan FDV-delen skulle løses.
Når det skal leveres en
rollene definert:

FDV-modell, er lokasjon på objektene i modellen viktigere enn rene kollisjonsproblemer. For
å løse dette ble det laget en prosjektplan som alle fag skulle følge. Hårklau legger vekt på

1.4.1

Overordnet bestiller:

skulle, og mener at det kanskje ikke fungerte så godt som ønsket (Hårklau, 2012).

g
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Byrådsavdelingene i Oslo kommune.
Overordnet bestiller.
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Tabell 4: Detaljeringsnivå: Nødvendig informasjon

BRUKSOMRÅDE
Håndterbarhet av modell

As-built modell
Energivurderinger
Tekniske modeller

NØDVENDIG INFORMASJON
Plan
Komponenttype
Type
Bygningsdel
Rom
Produktspesifikasjon
Sjiktoppbygging av vegg
Sone
Sjiktoppbygging av vegg
System
Plan
Rom

HÅNDTERING
 Egen property
 Navngiving med kode
fra UBFs beskrivelse
 Alle gulvflater





Hyperlink
Material-egenskaper
Egen property
Navngiving

Tabell 5: Typer informasjon som skal inn i modellen:

X
X
X
X
X
A

ID
X
Lokasjon
X
Status
X
FDV
Komponenttype
X
Plan
Prosjektert status X
Produkt
Bygningsdel
Sone/Område
Produksjonsstatus
Leverandør
Type
Fasade
Levetid
Navn
A, V, E
Rom
Material
Fag
A
Brannkrav
A
Lydkrav
V,E
System
X for alle, A for Arkitekt, B for RIB, V for RIV, E for RIE

Arkitekt Kahrs forteller at det ble lagt inn mer informasjon i modellen enn det de trengte til
sitt formål som arkitekt. Kravet om en FDV-modell, gjør at man må legge inn mer
informasjon en det som trengs til det rent produksjonsmessige (Kahrs, 2012). Hårklau har
ansvaret for å sette sammen denne modellen, men hvordan grensesnittet blir er ikke 100 %
bestemt enda. Det som er sikkert, er at det blir en 3D-modell hvor det klikkes på elementene
som er knyttet opp med en hyperlink til en PDF-fil (Hårklau, 2012).

Hårklau forteller at de kunne vært mer effektive til å bruke modellen for å hente ut mengder.
Men føler at de ikke har det ønskede strukturelle nivået på hvordan dette skulle løses, så det
ble vanskelig å bruke modellen til å hente ut mengder i dette prosjektet. Hårklau kunne også
tenke seg å bruke informasjonen som ligger i modellen opp mot produksjonen av bygget. Han
mener det er en stor utfordring å gå fra prosjektering til produksjon, på grunn av kulturskille
mellom prosjekteringsgruppen og entreprenørene (Hårklau, 2012). RIB Juterud, har opplevd

BIM – implementering & tekniske effekter

77

entreprenører som har brukt modellen mer aktivt i produksjonsfasen en det Veidekke hadde
ambisjoner om. Han mener Veidekke kunne motivert byggepersonelle mer for å skape en
forståelse av hvilken nytte modellen kan gi. Men siden det er et ganske enkelt bygg, er
kanskje ikke effekten så stor som i et mer komplisert bygg (Juterud, 2012).

Barreth bekrefter viktigheten ved å koordinere informasjonen som legges inn, med
beskrivelsen som er gitt. Når en beskrivelse lages uavhengig av modellen og omvendt, får en
ikke full utnyttelse av modellen i forhold til mengdeuttak. ”Det er viktig å forstå at BIM ikke
er 3D, men integreringen av informasjon mellom flere informasjonsprodusenter i et felles
system” (Barreth, 2012). Barreth mener at den viktigste årsaken til at modellen ikke fungerer,
er at forbrukeren av informasjonen ikke forholder seg til modellen. Vrangforestillingen om at
en må ha en BIM-koordinator for å håndtere BIM gjør at man distanserer brukerne fra
modellen (Barreth, 2012).

Figur 53: Kroppsøvningshall Østensjø skole
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5.8

Standardisering

De fleste prosjekter som blir gjennomført i dag er unike på en del måter, men mange av
operasjonene som blir gjennomført er gjentagende. Jacobsen forteller at de prøvde å bruke
standardiserte løsninger der det passet med bygget. Det er et arkitekttegnet bygg, men det ble
brukt standard elementer i taket.
Undervisningsbygg så på muligheten til å
bruke standardprodukter og elementer så
langt det var mulig. Undervisningsbygg har
egne kravspesifikasjoner som også gjelder
for Oslo kommune, og disse kunne vært
brukt som standard kravspesifikasjoner i
prosjektet mener Jacobsen. Muligheten er å
definere regler i Solibri som følger

Figur 54: Himling kroppsøvningshall

kravspesifikasjonene. Han forklarer videre
at de samtidig lærer kontinuerlig i prosjekter, så noen ting blir utviklet underveis (Jacobsen,
2012).

Kahrs sier at det ikke ble brukt så mye standardiserte objekter i deres fag. I bibliotekene til
objekter og elementer finnes det standarder som man kan ta utgangspunkt i, men disse må
endres til objekter som er i henhold til kravene i prosjektet. Det som var tilfelle i dette
prosjektet var at det skulle være et passivhus, noe som ikke er standard i det aktuelle
biblioteket. Alle veggene som ble brukt måtte endres i forhold til kravene for passivhus
(Kahrs, 2012).

Geir Juterud forklarer at de brukte standardprofiler på stål, som er standarddefinerte elementer
i MicroStation. Det var noen områder på bygget hvor geometrien ikke var vinkelrett. Her
måtte det modelleres i sin helhet, fordi det ikke var noen standard løsning. For de
knutepunktene og konstruksjonene som ble prefabrikkert, burde leverandøren hatt mulighet til
å levere dette som ferdige objekter til modellen. I de andre tilfellene kunne vi brukt
standardiserte løsninger, hvis leverandøren hadde tatt initiativ til å levere dette (Juterud,
2012).
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6 Diskusjon
Diskusjonskapitelet skal diskutere rundt motstridende resultater i casedelene. Først kommer et
avsnitt som skal belyse hvilke utfordringer ved implementering av BIM i byggeprosjekter, og
samtidig komme frem med mulige løsninger. Deretter skal et avsnitt se på hvilke effekter som
oppnås i BIM-styrte prosjekter.

6.1

Implementering

Ettersom bruken av BIM i byggeprosjekter øker, blir det et behov for at flere aktører i
byggebransjen implementerer BIM i sin bedrift. Når man skal se på utfordringene rundt
implementeringen, kommer det opp flere faktorer som er viktige å ta med i vurderingen. Skal
det innføres et nytt konsept som bygningsinformasjonsmodellering er, bør man være klar over
hvilke utfordringer som kan oppstå. I tillegg til å ha en klar plan over hva man ønsker å oppnå
med implementeringen.

Den første utfordringen som oppstår ved implementering av BIM, er opplæring av prosessen
og programvarene. Implementeringen av den nye prosessen krever tid, med
kompetanseheving rundt programvarer og omstilling av tankegangen. Enklere brukersnitt på
programvarene kan være med på å effektivisere implementeringen, ved å gi enklere opplæring
og bruk av programmene. Problemet ved å forenkle programmer, er at man kan miste noe av
mulighetene de gir. Det ideelle vil være programmer med enkle brukersnitt, som kan gjøre de
kompliserte oppgavene. På nåværende tidspunkt er det ingen grenser på hva som kan
modelleres av brukeren. Hadde programmene kontrollert hvordan modelleringen er, og om
den er bra, kunne det vært avdekket mange dårlige modelleringsløsninger. Gjennom
byggeprosjekter oppleves det at forskjellige aktører jobber med ulike programvarer og
filformater. For å løse problematikken rundt dette er det ofte vanlig at alle skal eksportere sine
modeller til det åpne formatet IFC. Selv om de fleste programvarene kan importere og
eksportere IFC, fungerer ikke dette helt optimalt. Etter hvert som det jobbes med
bygningsinformasjonsmodellering og IFC, oppdages manglene og de kan løses manuelt. Men
på et tidlig tidspunkt, når BIM er nytt, kan dette være et problem for implementeringen. Dette
kan løses ved å gå ned på detaljeringsgraden for modellen eller stille strengere krav til
programvarene, med tanke på import og eksport av IFC.

80

BIM – implementering & tekniske effekter

Diskusjon

For at byggebransjen skal gå helt over til å bruke BIM i byggeprosjekter, er det viktig at alle
parter opplever BIM-prosessen som nyttig. På nåværende tidspunkt kan det oppleves som det
er entreprenørene som tjener mest på prosessen, mens det kreves mye mer av rådgiverne.
Modelleringen og endringer av modeller som rådgivere gjør er tidkrevende, og krever mer
ressurser uten at rådgiveren drar mye nytte av dette. For at alle skal dra nytte av et BIMprosjekt, er det viktig at alle parter får et felleskap til prosjektene, og at det er vilje til å betale
for det arbeid som kreves. Problemet med et BIM-prosjekt er at man bruker mye tid i starten
av prosjektet, før det er bestemt at det skal gjennomføres. Dette kan føre til at det brukes mye
ressurser på prosjekter som ikke blir gjennomført. For å unngå dette er det viktig å holde seg
til enkle modeller som kan brukes videre, om prosjektet skal gjennomføres.

6.2

Effekter

Når man velger å implementere BIM i byggeprosjekter ønsker man å oppnå forbedringer i
byggeprosessen. Effektene av en mer automatisert byggeprosess er at man kan benytte seg av
de mulighetene programmene gir, og med det effektivisere arbeidsmetodene. Et av de store
ønskene man har ved å bruke BIM i byggeprosjekter, er å redusere antall byggefeil. Gjennom
undersøkelsene vi har hatt i denne oppgaven er det bred enighet om at antall byggefeil har gått
ned i BIM-styrte prosjekter. Selv om det ikke finnes noen konkrete målinger på dette,
oppleves det som antall byggefeil har gått ned. Grunnen til at det oppstår mindre byggefeil
kan være mange, men vi ser at det oppnås gode effekter av å bruke BIM i byggeprosjekter.

Når det velges å bruke en sammensatt bygningsinformasjonsmodell fra alle de tekniske
fagene, opplever man en bedre tverrfaglig forståelse for byggeprosjektene. Ved å ha en
sammensatt modell, der man ser alt som skal være i et bygg, blir det lettere å forstå
hverandres behov. Denne tverrfaglige forståelsen kan brukes til å lage bedre modeller, som
igjen kan benyttes til å lage bedre 2D-arbeidstegninger. Problemet med dette er unøyaktighet i
modelleringen, som igjen fører til feil i arbeidstegningene som blir rapportert ut fra 3Dmodellen. Et av potensialene til BIM, som ennå ikke er så mye brukt, er å involvere
entreprenøren i prosjekteringen og bruke 3D-modellen mer i produksjon. Entreprenøren har
mer erfaring om hva som kreves på en byggeplass, og kan ha flere meninger om hvordan
løsninger bør bygges på best mulig måte. Når det gjelder i byggingsprosessen kan det være
nyttig å få en oversikt over hvordan bygget skal bli i 3D, og eventuelt se på hvordan
kompliserte løsninger skal utføres. På denne måten kan entreprenørens arbeid på
byggeplassen lettere effektiviseres.
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Samtidig som den tverrfaglige forståelse av byggeprosjektene blir bedre, får man muligheten
til å kvalitetssikre de tverrfaglige modellene sammen. På den måten kan det lettere
kontrolleres at det ikke er tegnet inn flere objekter på samme sted. Den muligheten BIM gir til
å bruke mer datastyrte verktøy, gjør at man kan spare tid på å gjøre flere oppgaver gjennom
forskjellige programmer. Oppgavene med kalkyler, beregning av mengder og kvalitetssikring
av tegninger gjøres elektronisk og med lite feilmargin. Dette gjør at man slipper unna de
tidkrevende manuelle beregningene som ble gjort tidligere. Samtidig gir dette muligheten til å
simulere byggeprosessen via enkelte verktøy, for å planlegge og kontrollere fremdriftsplaner.
Ved å utnytte seg av de elektroniske verktøyene kan det spares mye tid på ulike oppgaver,
samtidig som beslutninger i prosjekteringen kommer på et tidligere stadium.
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7 Konklusjon
Vi ville undersøke hvilke problemer som er knyttet opp mot implementering av BIM-styrte
prosjekter, samtidig som vi ser på hvilke effekter det gir. På nåværende tidspunkt er det flere
aktører som har god erfaring med BIM, men det er mange som fortsatt ikke har implementert
BIM i sin organisasjon. I undersøkelsen har vi fått en oversikt over hvilke problemer som
oppstår ved implementering, og hvilke effekter det gir. For at prosjektet skal kunne
generaliseres har vi prøvd å legge vekt på utfordringene som det er bred enighet om, slik
konklusjonen ikke skal baseres på enkeltpersoners meninger.

Implementering av bygningsinformasjonsmodellering er en stor utfordring. Selv om det er
bred enighet om at BIM er positivt for byggeprosjekter, ser vi klare utfordringer rundt
implementeringen. Når byggeprosessen blir endret fra tradisjonell til BIM-styrt byggeprosess,
oppleves det store endringer, spesielt i prosjekteringsfasen. En omstilling til BIM krever en
endring i byggebransjens verdikjede, hvor hovedfokuset bør være på kvaliteten til det
endelige produktet, og ikke på egen gevinst. Det skal fortsatt tas hensyn til egen fortjeneste,
men BIM-prosessen krever at byggebransjen blir mer sammensveiset. Når man ser på det mer
tekniske er det klart at kompleksiteten rundt programvaren er et problem for
implementeringen. På nåværende tidspunkt kreves det mye opplæring for at brukeren klarer å
sette seg fult inn i programvarene som brukes i BIM-prosessen.

I undersøkelsen er det bred enighet om at BIM tilfører byggeprosjekter nye og forbedrede
effekter. Det tverrfaglige samarbeidet gir prosjektgrupper en mye bedre forståelse av
kompleksiteten av byggeprosjektet. Det tette samarbeidet og den gode oversikten BIMprosjekter gir prosjekteringsgruppen, fører til et bedre beslutningsgrunnlag og muligheten til å
ta beslutninger tidligere i prosessen. Kvaliteten på det prosjekterte materiale øker som følge
av BIM-prosessens forbedrede kvalitetssikring. Dette fører til et bedre
prosjekteringsgrunnlag, som gir bedre grunnlag for å oppnå en byggeprosess med mindre
byggefeil, og høyere kvalitet.

Selv om BIM er godt etablert hos mange, og på vei inn i flere bedrifter, har det fortsatt store
utviklingspotensialer. Mulighetene BIM gir er mange, som vi har sett i undersøkelsen. Men
fortsatt er det flere bruksområder ved BIM som kan utnyttes bedre. Når det brukes mye tid på
å lage gode bygningsinformasjonsmodeller, bør man være mye bedre til å dra nytte av den på

BIM – implementering & tekniske effekter

83

byggeplassen. Programvarens muligheter til å automatisere flere prosesser, som kalkyler, 4Dog 5D simulering og digitalisering av FDV-dokumentasjon, er noe av det som gir en høyere
utnyttelse av BIM. I undersøkelsen vår ser vi at det er vanskelig å utnytte BIM til det fulle i
startfasen av implementeringen. For at man skal kunne utnytte alle mulighetene BIM gir, er
det behov for erfaringer fra flere BIM-styrte prosjekter. Så for å kunne forsvare en
implementering av BIM i organisasjonen bør det legges vekt på effektene av
implementeringen, og at de vil øke etter hvert som erfaringene stiger.

7.1

Videre arbeid

Selv om BIM begynner å bli et kjent tema i byggebransjen er der fortsatt store
forbedringspotensialer. Byggebransjen har vært lang etter annen industri på IT, men BIM har
skutt fart i utviklingen. Stadig flere bedrifter tar i bruk BIM i prosjekter, hvor de fleste store
entreprenørene satser for fult på BIM. Denne utviklingen vil være med på å bedre kunnskapen
om BIM, og drive utviklingen fremover. Etter hvert som flere stiller krav om at BIM skal
benyttes i byggeprosjekter, må bedrifter som ikke har implementert BIM vurdere dette for å
ikke falle utenfor utviklingen.

BuildingSMARTs arbeid med å spre kunnskap om BIM og CIBs IDDS, vil være med på en
endring av byggebransjen. IDDS kan være med på sette et godt grunnlag for hvordan man
skal implementere BIM. Samtidig som disse jobber for å bedre BIM-prosessen, er der aktører
som Norsk Byggtjeneste og deres IFD SignOn som er med på å effektivisere BIM-prosessen.

7.1.1 Våre ønsker og visjoner
Hadde vi hatt mer tid og ressurser kunne vi ønsket å prøve ut noen av våre teorier i et konkret
prosjekt, for å se hvordan de kan være med på å effektivisere byggeprosessen. Disse teoriene
er:


Kontraktsfeste BIM-modellen: På nåværende tidspunkt er BIM modellen kun en
tilleggstjeneste. Ved å kontraktsfeste modellen vil flere måtte forholde seg til denne,
og med dette kanskje oppnå en bedre modell.



BIM-koordinatorens rolle: Vårt inntrykk er at ved å ha en BIM-koordinator til alle
byggeprosjekter mister man litt av effekten til modellen, ved at aktørene ikke
forholder seg til modellen og bruker den som det verktøyet det er. Ved å gi aktørene
mer ansvar for egen modell kan man effektivisere prosjekteringen.
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Implementere BIM på byggeplassen: Ved å benytte seg mer av
bygningsinformasjonsmodellen på byggeplassen vil entreprenørene ha en bedre
oversikt over bygget som skal bygges, og en vil redusere antall byggefeil.



Mer læring før prosjektstart: Når man skal starte et BIM-prosjekt kan det være ulik
kunnskapsnivå på de aktørene som skal være med. Ved å gjennomføre en grundig
gjennomgang av hva som kreves i et BIM-prosjekt, kan kanskje flere problemer
unngås.
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Vedlegg
Navn

Side

Vedlegg 1

Fremdriftsplan

s. 90

Vedlegg 2

Spørsmål generell undersøkelse

s. 92

Vedlegg 3

Spørsmål Østensjø skole

s. 95

Vedlegg 1: Fremdriftsplan
UKE

Planlagt gjøremål

2

Oppstart, møte med ekstern veileder, planlegge og utarbeide fremdriftsplan.

3

BuildingSMART studentseminar 12, planlegge, utforme problemstilling,
innledende litteraturstudie og valg av metode.

4

Litteraturstudie, første avgrensning av problemstilling, utarbeidelse av utkast til
intervjuskjema.

90

5

Litteraturstudie

6

Litteraturstudie og endelig avgrensning av problemstilling

7

Intervju og litteraturstudie

8

Intervju og litteraturstudie

9

Intervju og bearbeidelse av intervju

10

Intervju og bearbeidelse av intervju

11

Bearbeidelse av intervju

12

Skriving av resultat (intervjustoff.)

13

Skriving av resultat (intervjustoff.)

14

Påske

15

Oppgaveskriving

16

Eksamenslesing

17

Eksamenslesing

18

Eksamen og skriving av resultat samt skriving av innledende arbeid

19

Sammensetting av skrevne tekster i oppsett og korrekturlesing

20

Korrekturlesing og ferdigstillelse

21

Ferdigstillelse og sende til trykk
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22

Innlevering, 30. mai 2012

23

Forberede muntlig fremføring og fremføring i uke 23

Påstand: -påstander som skal avdekke problemer ved praktisk bruk av BIM
- BIM koster mer i prosjekteringsfasen, pga at man oppnår bedre kvalitet og effektivitet.
- BIM fører til økt kommunikasjon på tvers av faggrupper, dette fører igjen til økt kvalitet og
effektivitet.
- Tverrfaglig koordinering blir betraktelig bedre ved bruk av BIM.
- Økt innsyn/ kontroll for byggherre ved bruk av BIM i prosjekt.
- BIM i driftsperioden øker kvaliteten og effektiviteten på drift og vedlikehold.

Forventede resultater:
Faktorer som taler for implementering av BIM:
- Mer presise byggebeskrivelser
- Forbedret kommunikasjon og samarbeid mellom ulike aktører og faggrupper.
- Byggherre krever bruk av BIM i prosjektet.
- Forbedret budsjettering og kostnadsestimering.
- Reduserte byggekostnader.
- Forbedret SHA -koordinering.
- Redusert informasjonsbehov, antall ledd i kommunikasjonen.
- Forbedret tids- og ressursplanlegging.

Faktorer som taler mot implementering av BIM:
- For liten etterspørsel fra byggherre.
- Kostbar software.
- Ser ikke nytteverdien.
- Ikke nok ressurser eller mulighet til kompetanseheving.
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Vedlegg 2: Spørsmål generell undersøkelse
BIM er en stadig mer gjeldende arbeidsprosess og flere aktører ønsker å implementere denne
modellen i deres organisasjon. Etter økende initiativ fra de største byggherrer og
entreprenører må de minste og mellomstore aktørene øke sin kompetanse innenfor bruk av
BIM for å kunne være konkurransedyktige. Vi er fire studenter ved HiOA som skal skrive vår
Bacheloroppgave om BIM. Vi har fått forståelse for at det er problematisk å gjennomføre et
prosjekt 100 % i BIM, og ønsker å se nærmere på problemer knyttet til implementering av
BIM i en organisasjon og prosjekt samt effekten BIM gir i et prosjekt. Vi har formulert
problemstillingene vår slik:

1. Hvilke fordeler oppnås og problemer oppstår ved implementering av BIM i en organisasjon
og et prosjekt?

2. Hva er oppnådd og forventet effekt av et BIM -styrt prosjekt, kontra et ordinært.

For å komme nærmere et svar på problemstillingene trenger vi hjelp fra personer, med
erfaring og kompetanse på dette området, til å besvare våre spørsmål. Vi setter pris på at
svarene til spørsmålene forberedes til det avtalte intervjuet og ønsker også litt informasjon om
din organisasjons interesse, utvikling og generelle syn på bruken av BIM.
Intervjuet vil bli tatt opp, med lydopptaker, for å sikre at viktig informasjon ikke går i
glemmeboken. Svarene vi får vil bli direkte sitert i oppgaven, med mulighet for å klippe bort
overflødig informasjon. Intervjuet vil deretter bli sendt til deg for godkjennelse.
På forhånd takk.

Kvalitet
Byggefeil:
Hva er forholdet i prosent mellom antall byggefeil i et BIM -prosjekt kontra et ordinært?

Hva slaks type byggefeil oppstår fortsatt, og hva er årsaken til dette?

Hva er konsekvensen av de feilene som oppstår?

Kvalitetssikring:
Hvordan kan BIM effektivisere prosessen ved kvalitetssikring?
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Løsninger:
Blir modellen brukt for å gjøre tekniske analyser på ulike løsninger, og hvordan effektiviserer
BIM dette?

Kan du gi et konkret eksempel på hvor BIM har ført til et bedre beslutningsgrunnlag for valg
av rett løsning?

Kalkyler:
I hvilken grad brukes modellen til å ta ut mengder, og i hvilken grad er dette mer effektivt i
forhold til et ordinært prosjekt?

Hvordan benyttes BIM i kalkyleprosessen i et prosjekt, økes kvaliteten på kalkylen ved bruk
av BIM?

På hvilken måte benyttes BIM i anbudsfasen, hvilke fordeler oppnår man ved bruk av BIM i
denne fasen?

Tidsressurs
Hvilke prosesser kan man spare mest tid på i et BIM -prosjekt?

Hvilke prosesser krever mer tidsbruk, og hvorfor?

Hvordan gir BIM muligheter for mer korrekte fremdriftsplaner og ressursplanlegging?

Verktøy
Er det klare mangler ved programvaren som hindrer effektivisering og implementering?

Blir alle de involverte aktørenes behov dekket av programvaren per i dag?

Vil enklere brukergrensesnitt føre til effektivisert implementering?

BIM – implementering & tekniske effekter

93

Informasjonsflyt
Hvordan stilles det krav til den informasjonen som blir lagt inn i modellen?

Er det problemer med å få brukt informasjonen til ditt formål og hva er årsaken til dette?

Hvor stort er omfanget av tapt informasjon ved deling, hva er årsaken til dette?

Tverrfaglig samarbeid
Gir BIM et økt tverrfaglig samarbeid/forståelse i alle prosjektfaser?

Har du eksempler på hvilke effekter som er oppnådd ved økt tverrfaglig samarbeid/forståelse?

Standardisering
Blir standardiserte løsninger brukt med tanke på ferdig prosjekterte løsninger, elementer og
objekter? Hvordan effektiviserer dette prosjekteringen?

Vil en eventuell økt standardisering hindre utviklingen?

I hvilken grad benyttes selvdefinerte regelsjekkere?

Dokumentasjon
Hvordan stilles det krav til dokumentasjon i et prosjekt?

Er det utfordringer knyttet til leveranse av riktig dokumentasjon?

Hvordan blir denne dokumentasjonen brukt videre i prosjektet?
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Vedlegg 3: Spørsmål Østensjø skole
BIM er en stadig mer gjeldende arbeidsprosess og flere aktører ønsker å implementere denne
modellen i deres organisasjon. Etter økende initiativ fra de største byggherrer og
entreprenører må de minste og mellomstore aktørene øke sin kompetanse innenfor bruk av
BIM for å kunne være konkurransedyktige. Vi er fire studenter ved HiOA som skal skrive vår
Bacheloroppgave om BIM. Vi har fått forståelse for at det er problematisk å gjennomføre et
prosjekt 100 % i BIM, og ønsker å se nærmere på problemer knyttet til implementering av
BIM i en organisasjon og prosjekt samt effekten BIM gir i et prosjekt. Vi har formulert
problemstillingene vår slik:

1. Hvilke fordeler oppnås og problemer oppstår ved implementering av BIM i en organisasjon
og et prosjekt?
2. Hva er oppnådd og forventet effekt av et BIM -styrt prosjekt, kontra et ordinært.

For å komme nærmere et svar på problemstillingene skal vi gjøre ett case-studie av prosjektet
på Østensjø skole. Vi setter pris på at svarene til spørsmålene forberedes til det avtalte
intervjuet og ønsker også litt informasjon om din organisasjons interesse, utvikling og
generelle syn på bruken av BIM.
Intervjuet vil bli tatt opp, med lydopptaker, for å sikre at viktig informasjon ikke går i
glemmeboken. Svarene vi får vil bli direkte sitert i oppgaven, med mulighet for å klippe bort
overflødig informasjon. Intervjuet vil deretter bli sendt til deg for godkjennelse.

På forhånd takk.

Introduksjons spørsmål:
Hvordan og når ble BIM introdusert som prosjekteringsgrunnlag i dette prosjektet?


Ble det satt opp tilstrekkelig med tid for læring og bruken av BIM før prosjektets
start?

Hvilke forventinger hadde du til mulige effekter ved bruken av BIM? Og hvordan ble
forventingene oppfylt i forhold til de faktiske effektene sett i etterkant?
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Hvilke betydninger hadde BIM for dine arbeidsoppgaver?

Har bruken av BIM ført til en endring i hvordan og når arbeidsoppgaver ble utført?


Hva er nytt?



Økt/redusert arbeidspress?

Kvalitet:
Byggefeil:
Hvilke typer byggefeil oppsto i dette prosjektet, og årsaken til dem?

Hva er konsekvensen av de feilene som oppsto?
(ble de oppdaget noen feil i BIM modellen som ble rettet på før bygging, som kanskje ikke
hadde blitt oppdaget ved tradisjonell prosjekteringsmetode?)

Kvalitetssikring:
Har bruken av BIM som prosjekteringsgrunnlag effektivisert prosessen ved kvalitetssikring,
og hvilke eventuelle effekter har dette gitt?

Ble modellen brukt for å finne alternative(bedre) løsninger ved tekniske analyser, og fins der
konkrete eksempler på hvordan BIM har ført til bedre beslutningsgrunnlag i dette prosjektet?

Tidsressurs:
Opplevde man noen tidsbesparende prosesser i dette prosjektet ved bruken av BIM?

Hvilke prosesser krevde mer tidsbruk, og hvorfor?

Har og eventuelt hvordan ble BIM brukt for å lage mer korrekte fremdriftsplaner og
ressursplanlegging?

Verktøy:
Er det klare mangler ved programvaren som hindrer effektivisering og implementering?

Blir alle de involverte aktørenes behov dekket av programvaren?
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Ville enklere brukergrensesnitt føre til effektivisert implementering?

Oppsto det tekniske problemer som følge av bruken av BIM-verktøy?

Informasjonsflyt:
Hvilke krav ble stilt til informasjonen som blir lagt inn i modellen?

Var det problemer med å få brukt informasjonen til ditt formål og hva var årsaken til dette?

Var der problemer med tap av informasjon ved deling, hvor stort var omfanget og eventuelle
årsaker til dette?

Tverrfaglig samarbeid:
Har bruken av BIM ført til økt tverrfaglige samarbeid/forståelse i alle prosjektfaser?

Har du eksempler på hvilke effekter som er oppnådd ved økt tverrfaglig samarbeid/forståelse?

Standardisering:
Ble standardiserte løsninger brukt med tanke på ferdig prosjekterte løsninger, elementer og
objekter? Hvordan effektiviserer dette prosjekteringen?

I hvilken grad benyttes selvdefinerte regelsjekkere?

Dokumentasjon:
Hvilke krav ble stilt i form av dokumentasjon til prosjektet?

Hvilke utfordringer var det knyttet til leveranse av riktig dokumentasjon?

Byggemøter:
Hvilke møter deltok dere på?

Hvordan følte du møtene gikk? Hvilken nytteverdi hadde dere av disse møtene?
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