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Ekstrakt:
Byggebransjen er kritisert for en svært dårlig produktivitetsutvikling siden midten av 1900-tallet i forhold til stasjonær
produksjonsindustri. Diverse forskning og undersøkelser påpeker at byggebransjen er utsatt for logistikkproblemer ved
material- og informasjonsflyt, dårlig gjennomføringsevne ut ifra kostnadsnivå og produktivitetsutvikling, manglende
innovasjon og manglende samkjøring mellom ulike aktører tilknyttet et felles prosjekt. Som en reaksjon på dette er det i
senere tid oppstått en rekke ulike initiativer knyttet til utvikling og forandring som tar tak i byggebransjens tradisjonelle og
muligens utdaterte systemer og prosesser.
I denne masteroppgaven studeres Bygningsinformasjonsmodellering (BIM), som er ansett for å være et av de viktigste
teknologiske bidragene til byggebransjen i senere tid. Oppgaven omhandler hva BIM er og hvilke muligheter BIM åpner for i
et byggeprosjekt. Videre er et reelt byggeprosjekt der AF Gruppen er totalentreprenør analysert med tanke på ønsket,
planlagt og faktisk bruk av BIM i prosjektet. Med dette som utgangspunkt drøftes bruken av BIM i byggeprosjektets første
byggetrinn, med det formål å resultere i forslag til forbedringer innen planlegging og tilrettelegging for bruk av BIM i
byggeprosjektets andre byggetrinn.
Det fremgår av oppgaven at en bør ta stilling til bruk av BIM allerede fra entreprenøren vinner et anbud. Kontrahering av
rådgivende ingeniører bør da utføres med krav om BIM slik at det allerede på dette stadiet tilrettelegges for bruk av BIM på
skissenivå. BIM bør inngå i samtlige kontrakter for å sikre gjennomgående bruk av BIM i prosjektet uten å være avhengig av
individuelt engasjement. Videre bør bruk av BIM i et byggeprosjekt planlegges grundig gjennom definering av behov og
målsetting, samt ønsket fremdrift i sammenheng med tverrfaglig samarbeid. Optimal utnyttelse av BIM avhanger i stor grad
av at flest mulig aktører bruker BIM. Implementering av BIM medfører også nye behov innen byggebransjen, spesielt
vedrørende tilegning av ny kompetanse og ny prosjektorganisering. I en pågående implementeringsprosess i byggebransjen
vil derfor engasjement og vilje hos aktørene også være en meget viktig faktor for effektiv bruk av BIM på prosjektnivå.
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Forord

Forord
Denne masteroppgaven er en del av det avsluttende arbeidet av min grad som sivilingeniør
utført ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved Fakultet for ingeniørvitenskap og
teknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Oppgaven er utarbeidet
våren 2012 i fordypningsemnet TBA 4910 Prosjektledelse, og tilsvarer 30 studiepoeng.
Arbeidet i denne oppgaven omfatter en litteraturstudie av Bygningsinformasjonsmodellering
(BIM) med fokus på de muligheter som finnes ved bruk av BIM i et byggeprosjekt. Dernest
omfatter oppgaven en casestudie som tar for seg bruk av BIM i et byggeprosjekt i Kirkeveien
71 der AF Gruppen er totalentreprenør.
Min motivasjon for å fordype meg innen BIM kommer i stor grad fra arbeidet med
prosjektoppgaven jeg skrev sammen med Erik Tveit og Svein Magnus Haaland høsten 2011
og som tok for seg hvordan bruk av BIM implisitt fremmer Lean Construction i
byggeprosjekter. Ut i fra arbeidet med denne oppgaven er jeg av den oppfatning at vi i nær
fremtid står overfor fundamentale endringer i byggebransjen innen både prosjektering og
produksjon der bruk av BIM står svært sentralt.
Masteroppgaven bygger på et samarbeid med AF Gruppen. Dette samarbeidet har gitt meg
muligheten til å studere et byggeprosjekt i Kirkeveien 71 i Bærum gjennom jobbing på
prosjektet, intervju av aktuelle aktører tilknyttet prosjektet og tilgang til relevante
prosjektdokumenter. I den forbindelse vil jeg først og fremst takke min veileder i AF
Gruppen, Jon Atle Botn, for oppfølging og gode innspill underveis i arbeidet. I tillegg vil jeg
også takke alle intervjuobjektene som har delt av sin tid og kunnskap med meg. Jeg vil også
takke min veileder ved NTNU, Frode Drevland, som har bidratt i faglige spørsmål, samt
spørsmål om oppgavens struktur og omfang.

Trondheim, 7. juni 2011

Ola Randby
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Sammendrag

Sammendrag
Byggebransjen har tradisjonelt blitt kritisert for å være en konservativ bransje med lite rom for
nyskapning og innovasjon. Dette bekreftes av statistiske analyser som viser at produktiviteten i
stasjonær industri utenfor byggebransjen har doblet seg de siste 40 årene, mens produktiviteten i
byggebransjen har hatt en betydelig nedgang i samme tidsperiode. Som en reaksjon på dette har det
i senere tid oppstått flere ulike initiativ med mål om utvikling i byggebransjen. Dette har bidratt til å
fremme ny teknologi, nye verktøy og nye metoder som har ledet til at byggebransjen står overfor
noe som betraktes som et paradigmeskifte i måten byggeprosjekter prosjekteres og gjennomføres.
I denne masteroppgaven studeres Bygningsinformasjonsmodellering (BIM), som er ansett for å være
et av de viktigste teknologiske bidragene til byggebransjen i senere tid. Oppgaven omhandler hva
BIM er og hvilke muligheter BIM åpner for i et byggeprosjekt. Videre er et reelt byggeprosjekt der AF
Gruppen er totalentreprenør analysert med tanke på bruk av BIM i prosjektet. Dette er gjort for å
besvare oppgavens problemstilling:
Hvordan kan AF Gruppen forbedre planlegging og tilrettelegging
for bruk av BIM i byggetrinn 2 i byggeprosjektet Kirkeveien 71?
Byggeprosjektet er nærmere bestemt analysert etter ønsket, planlagt og faktisk bruk av BIM i
prosjektet. Denne analysen presenteres i form av en casestudie som bygger på intervjuer av
prosjektdeltakere og aktuelle prosjektdokumenter. Casestudien sett i sammenheng med teorien som
presenteres ligger til grunn for drøftingen i oppgaven. Denne delen omfatter en systematisk drøfting
når det gjelder bruken av BIM i byggeprosjektets første byggetrinn, med det formål å resultere i
forslag til forbedringer innen planlegging og tilrettelegging for bruk av BIM i byggeprosjektets andre
byggetrinn.
Gjennom drøftingen fremgår det at en bør ta stilling til bruk av BIM allerede fra idéfasen i et
byggeprosjekt, omtrent samtidig som entreprenøren vinner et anbud. Deretter bør kontrahering av
rådgivende ingeniører utføres med krav om BIM slik at det allerede på dette stadiet er tilrettelagt for
bruk av BIM på skissenivå. BIM bør også inngå i samtlige kontrakter for å sikre gjennomgående bruk
av BIM uten å være avhengig av individuelt engasjement.
Bruk av BIM i et byggeprosjekt bør planlegges grundig i prosjektets tidligfase. Planleggingen bør
omfatte definering av behov og målsetting, samt ønsket fremdrift i sammenheng med tverrfaglig
samarbeid.
Optimal utnyttelse av BIM i et byggeprosjekt avhenger i stor grad av at flest mulig fag bruker BIM og
at prosessen er mest mulig lik hos alle involverte aktører. Implementering av BIM medfører også nye
behov innen byggebransjen, spesielt vedrørende tilegning av ny kompetanse og ny
prosjektorganisering. I en pågående implementeringsprosess i byggebransjen vil derfor engasjement
og vilje hos aktørene også være en meget viktig faktor for effektiv bruk av BIM på prosjektnivå.
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Abstract

Abstract
Traditionally, the construction industry has been criticized for being a conservative industry lacking
both creativity and innovation. The impact of this is illustrated in statistical analysis which states that
the productivity in the manufacturing industry has doubled over the last 40 years, while the
productivity in the construction industry has declined significantly in the same period of time. In
response to this, several initiatives seeking development in the construction industry has
encountered recently. This has contributed to promote new technology, new tools and new
methods. As a result of this, the construction industry may be facing a paradigm shift in the way
construction projects are designed and carried out.
In this master thesis Building Information Modeling (BIM) is studied. BIM is considered to be one of
the most important technological contributions to the construction industry in recent times. The
thesis examines the definition of BIM and describes the opportunities that BIM brings to a
construction project. Furthermore, an actual construction project, where AF Gruppen functions as
the general contractor, is analyzed regarding the use of BIM in the project. This is done to answer the
research question:
How can AF Gruppen improve their planning and facilitating regarding the
use of BIM in the second phase of the construction project in Kirkeveien 71?
The construction project is more specifically analyzed for the desired, planned and actual use of BIM
in the project. The analysis is presented in the form of a case study based on interviews with project
participants and relevant project documents. The discussion is based on the case study viewed in
conjunction with the presented theory. This section contains a systematic discussion of the use of
BIM in the first phase of the construction project, aiming for proposals for improvements regarding
planning and facilitating for the use of BIM in the second phase of the same construction project.
On the basis of the discussion it was stated that the use of BIM in a construction project should be
decided in an early phase of the project, about simultaneously as the contractor wins a contract. The
contracting of consultants should thereafter be carried out demanding the use of BIM to facilitate for
the use of BIM on a sketching level in the project. BIM should also be included in all contracts to
ensure consistent use of BIM without being dependent on individual dedication.
The use of BIM in a construction project should be planned thoroughly in the early face of the
project. Defining needs and goals for the project is essential, as well as the progress in the context of
interdisciplinary cooperation.
Optimal utilization of BIM in a construction project largely depends on most of the disciplines to use
BIM and that the process is the most unanimous among all the participants involved. The
implementation of BIM brings new challenges to the construction industry, especially regarding the
acquisition of new skills and a new way to organize the project leadership. In an ongoing
implementation process of BIM in the construction industry, dedication and willingness among the
participants in the industry will therefore also play a very important factor achieving an effective use
of BIM in construction projects.
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1. Innledning

1. Innledning
I dette kapittelet blir masteroppgaven innledet og aktualisert gjennom oppgavens bakgrunn.
Deretter defineres oppgavens formål og forskningsspørsmål. Til slutt beskrives oppgavens
omfang og oppbygging.

1.1 Bakgrunn
I et foredrag fra Arkitektbedriftenes Perspektiv 2012, stiller Johan Arnt Vatnan (2011)
spørsmålstegn ved produktivitetsutviklingen i byggebransjen. Årsaken til dette fremgår av
Figur 1 som viser en svært negativ produktivitetsutvikling i bygg- og anleggsnæring i Norge
fra midten av 1990-tallet.

Figur 1: Produktivitetsutvikling i bygg- og anleggsnæring (Vatnan, 2011)

Denne utviklingen er ikke særegen for Norge. Figur 2 viser produktivitetsutviklingen mellom
byggenæring (construction) og stasjonær industri (non-farm) i USA fra 1964 til 2003.

Figur 2: Produktivitetsutvikling for byggenæring og stasjonær industri i USA (Eastman mfl., 2011)
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Utviklingen som fremgår i Figur 1 og 2 er skremmende, spesielt med tanke på at bygg-,
anlegg- og eiendomsnæring er en bransje som står for rundt 15 % av all verdiskapning i norsk
næringsliv og omfatter omtrent en tredjedel av alle norske bedrifter (Espelien & Reve, 2007).
Noe av grunnen til denne utviklingen kan i følge Bertelsen (2003) være at byggeprosjekter
har blitt mer komplekse i senere tid. Økningen av kompleksitet i byggeprosjekter tok for
alvor av i løpet av 1900-tallet da bygg ble konstruert med stadig flere integrerte systemer,
som blant annet ventilasjon, elektrisitet og datanettverk (Krygiel & Nies, 2008). Samtidig
som bygningsprosessen har blitt mer sammensatt og komplisert har ikke byggebransjen
tilpasset seg for å takle den økende kompleksiteten. I senere tid har det imidlertid oppstått
en rekke ulike initiativer knyttet til utvikling og forandring som en reaksjon på
byggebransjens negative produktivitetsutvikling. Initiativene har forskjellige angrepsvinkler,
men forbedring innen prosess, produkt og teknologi står ofte sentralt.
Morten Christensen, konsernsjef for Teknobygg Konsern AS, beskriver i magasinet
Byggeindustrien (2010) at potensialet for effektivisering i byggebransjen er stort, og trekker
frem det digitale tegneverktøyet Building Information Modeling, på norsk kalt
Bygningsinformasjonsmodellering (BIM), som et fenomen som kan bidra til dette. I kapittel 3
redegjøres grundigere hva BIM innebærer.
I en film produsert av BuildingSMART Norge (2012 b) hevdes det at: ”BIM har et potensial på
å minske kostnader fra bunnlinja med minst 10 % ”. Filmen beskriver videre at et stort
problem i byggebransjen er at den er svært fragmentert med lite kultur for samhandling. Det
er lite koordinering i hvert ledd og liten evne til å kommunisere på tvers av fag. Omfanget av
denne problemstillingen presenteres i en rapport fra National Institute of Standards and
Technolology (2004) der det fremgår at dårlig interoperabilitet og informasjonsstyring koster
byggeindustrien i USA omtrent 3-4 % av den totale omsetningen i næringen.
Tradisjonelt har byggebransjen brukt 2D tegninger i informasjonsflyten for å vise arbeidet
som skal gjøres. Tegninger har i henhold til Chuck Eastman (2009) to vesentlige
begrensninger. For det første er det behov for flere visninger for å skildre et 3D-objekt i
tilstrekkelig detalj for bygging. Dette er overflødig og prosessen åpner i større grad for at det
gjøres feil. Dernest er informasjonene i tegningene lagret som linjer og tekst som kun kan
tolkes av mennesker og ikke datamaskiner.
Christensen (2010) påpeker også at byggebransjen må jobbe mot å effektivisere informasjon
der BIM er et verktøy for blant annet planlegging, varebestillinger, logistikk og drift av bygget
etter ferdigstillelse. Anita Moum ved Sintef Byggforsk har som første i Norge avlagt
doktorgrad om bruk av BIM. Hun forteller i et intervju i Teknisk Ukeblad (2008) at det er
forventninger til at BIM vil føre til et paradigmeskifte i byggebransjen. Moum forteller videre
at det også er behov for en mer bevisst og klarere bruk av begrepet BIM.
Det er altså fortsatt noe uklarhet om hva BIM er og hva BIM kan brukes til i byggebransjen.
En av grunnene til dette kan være at byggebransjen er relativt treg når det gjelder å være
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innovativ og til å ta i bruk ny teknologi i forhold til stasjonær produksjonsindustri. Med
innovasjon følger som kjent både kostnad og risiko. Eastman mfl. (2011) beskriver at
innovasjon enklere kan forsvares i stasjonær industri grunnet langsiktige samarbeidsavtaler
og langsiktige perspektiv. Økonomien i byggebransjen er derimot prosjektbasert der aktører
oftest samarbeider i kortere tidsperioder. Et resultat av dette er at potensielle forbedringer
som kommer med innovasjon, ikke vil lønne seg i det enkelte byggeprosjekt og at innovasjon
dermed er mindre forsvarlig isolert sett.
Til tross for dette virker det som om byggebransjen nå har et unisont ønske om BIM skal
brukes i større grad. AF Gruppen, et av Norges største entreprenørselskaper, ønsker også å
være med på å bidra til denne utviklingen. Som et grep i den retningen er det derfor
opprettet en styringsgruppe i AF Gruppen som behandler strategi innen implementering og
bruk av BIM. Denne oppgaven bygger på et samarbeid med AF Gruppen.
Med dette som bakgrunn er ønsket med denne masteroppgaven å være et bidrag i
utviklingen innen bruk av BIM i AF Gruppen. Dette skal gjøres ved å studere hvilke teoretiske
muligheter som finnes ved bruk av BIM i et byggeprosjekt og ved å analysere hvordan BIM
ble brukt i et reelt byggeprosjekt der AF Gruppen er totalentreprenør.

1.2 Formål
Oppgavens overordnede formål er å være et bidrag i planleggingen og tilretteleggingen som
berører bruk av BIM i byggetrinn 2 av byggeprosjektet Kirkeveien 71 i Bærum. Dette
formålet skal oppnås gjennom besvarelse av oppgavens problemstilling:
Hvordan kan AF Gruppen forbedre planlegging og tilrettelegging
for bruk av BIM i byggetrinn 2 i byggeprosjektet Kirkeveien 71?
Problemstillingen skal besvares gjennom følgende forskningsspørsmål.

1.3 Forskningsspørsmål
1. Hva er BIM?
Dette spørsmålet skal besvares i oppgavens teoretiske del. Spørsmålet skal gi en
grunnleggende beskrivelse av hva BIM er og hvilke kriterier som legges til grunn for
en BIM-modell.
2. Hvilke bruksområder har BIM i et byggeprosjekt?
Dette spørsmålet skal besvares i oppgavens teoretiske del. Spørsmålet skal fokusere
den teoretiske delen mot oppgavens formål ved å beskrive hvilket teoretisk potensial
BIM medbringer til et byggeprosjekt. Dette spørsmålet begrenses til hvilke
bruksområder som er tilgjengelige med dagens teknologi og utvikling.
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3. Hvordan var BIM ønsket brukt i byggetrinn 1 i Kirkeveien 71?
Dette spørsmålet skal besvares i oppgavens empiriske del. Spørsmålet skal besvares
ut ifra aktuelle prosjektdokumenter og gjennom intervjuer av personer tilknyttet
prosjektet som har relevant kunnskap for oppgavens formål.
4. Hvordan var BIM planlagt brukt i byggetrinn 1 i Kirkeveien 71?
Dette spørsmålet skal besvares i oppgavens empiriske del. Spørsmålet skal besvares
ut ifra aktuelle prosjektdokumenter og gjennom intervjuer av personer tilknyttet
prosjektet som har relevant kunnskap for oppgavens formål.
5. Hvordan ble BIM faktisk brukt i byggetrinn 1 i Kirkeveien 71?
Dette spørsmålet skal besvares i oppgavens empiriske del. Spørsmålet skal besvares
ut ifra aktuelle prosjektdokumenter og gjennom intervjuer av personer tilknyttet
prosjektet som har relevant kunnskap for oppgavens formål.
I oppgavens analytiske del vil disse forskningsspørsmålene analyseres og drøftes. Tolkninger
og resultater som fremkommer av casestudien av byggetrinn 1 i Kirkeveien 71 sett i
sammenheng med oppgavens teoretiske del skal bidra til å gi svar på oppgavens
problemstilling.

1.4 Omfang og begrensninger
Denne masteroppgaven tilsvarer 30 studiepoeng ved sivilingeniørutdanningen ved NTNU.
Oppgaven bygger på et samarbeid med AF Gruppen og skrives derfor ut ifra en entreprenørs
ståsted.
Hovedfokuset i masteroppgaven er rettet mot idéfasen, utviklingsfasen og produksjonsfasen
i et byggeprosjekt i henhold til Eikeland (1999). Dette fordi det finnes mest erfaring og
kunnskap i disse fasene, som følge av at BIM fortsatt er et relativt nytt fenomen i
byggebransjen. Det er eksempelvis svært lite, om noen, tall på hvor effektivt BIM kan være i
bruksfasen av et prosjekt. Likevel er også bruksfasen, altså fasen som starter ved
ferdigstillelse og overlevering av prosjekt, omhandlet i den grad det er mulig. Dette er gjort
fordi BIM anses å ha nytteverdi også i denne fasen.
Oppgaven er basert på teori fra faglitteratur og forskning om BIM, samt empirisk data i form
av en casestudie som omhandler et byggeprosjekt der AF Gruppen er totalentreprenør.
Resultatene som fremgår av oppgaven anses som et bidrag til den kontinuerlige forskningen
innen bruk av BIM generelt og bruk av BIM i AF Gruppen.
Det kan nevnes at jeg har opparbeidet egen kompetanse og kunnskap gjennom studietiden
ved Bygg- og Miljøteknikk på NTNU, et år utveksling ved San Diego State University og
diverse praktiske erfaringer gjennom sommerjobber i byggebransjen. Dette har medført at
jeg har en viss forståelse for og innsikt i byggebransjen og byggeprosesser. På grunn av dette
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kan det hende at noen vil synes deler av det som presenteres i oppgaven kan være vanskelig
å forstå uten å tilegne seg tilleggskunnskap.

1.5 Oppbygging
Masteroppgaven defineres og aktualiseres i kapittelet Innledning. Deretter beskrives
metoden for hvordan oppgaven er besvart i kapittelet Metode.
Oppgaven besvares ut ifra et grunnlag av teori og empirisk data.



Teoretisk del: En omfattende teoretisk del som tar for seg BIM, hva det er og hvilke
muligheter som finnes ved bruk av BIM i et byggeprosjekt.
Empirisk del: En casestudie av et byggeprosjekt som AF Gruppen gjennomfører i
Kirkeveien 71 i Bærum. Casestudien omhandler ønsket, planlagt og faktisk bruk av
BIM i prosjektet.

I oppgavens analytiske del skal ønsket, planlagt og faktisk bruk av BIM i prosjektet drøftes.
Bruken av BIM i prosjektet skal i tillegg vurderes opp mot hvilke muligheter som finnes med
BIM beskrevet i den teoretiske delen. Ut i fra dette vil oppgaven konkludere med funn i form
av potensielle forbedringer innen bruk av BIM til byggetrinn 2 i prosjektet. Oppgavens
analytiske del avsluttes med et kapittel om forslag til videre arbeid.
Figur 3 illustrerer oppgavens oppbygging inndelt i fire hovedkategorier. Videre følger en
introduksjon til hvilke kapitler som inngår i oppgaven og en kort beskrivelse av kapitlenes
innhold.

Definering

Teori

Empirisk
data

Analyse
Drøfting

Innledning
Bygnings
Informasjons
Modellering

Casestudie:
Kirkeveien
71

Metode

Konklusjon

Videre arbeid

Figur 3: Oppgavens oppbygging

Kapittel 1: Innledning
Kapittelet inneholder en introduksjon til temaene som presenteres i oppgaven, oppgavens
formål og forskningsspørsmål og til slutt oppgavens omfang og oppbygging.
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Kapittel 2: Metode
Kapittelet omfatter en kortfattet beskrivelse av hva metode innebærer og en metodisk
gjennomgang av denne oppgaven. Deretter følger en metodisk beskrivelse av hvordan
litteraturstudien og casestudien ble utført. Avslutningsvis drøftes kort om oppgavens
troverdighet.
Kapittel 3: Bygningsinformasjonsmodellering
Kapittelet omfatter en grundig beskrivelse av BIM med fokus på bruksområder i et
byggeprosjekt. Kapittelet er utarbeidet som et grunnlag for videre drøfting.
Kapittel 4: Casestudie – Kirkeveien 71
Kapittelet omfatter en grundig gjennomgang av byggetrinn 1 i et byggeprosjekt i Kirkeveien
71 når det gjelder bruk av BIM i prosjektet. Kapittelet er utarbeidet som et grunnlag for
videre drøfting.
Kapittel 5: Drøfting
I dette kapittelet drøftes resultatene som fremgår av casestudien mot teorien som
presenteres i oppgaven. Drøftingen utføres med mål om å forbedre planlegging og
tilrettelegging for bruk av BIM i byggetrinn 2 av prosjektet i Kirkeveien 71.
Kapittel 6: Konklusjon
Kapittelet inneholder de funn og resultater som fremgår av oppgaven.
Kapittel 7: Videre arbeid
Kapittelet omfatter ikke-funn og forslag til videre arbeid innenfor oppgavens temaer.
Bibliografi
En komplett referanseliste over alle kilder som er brukt i oppgaven.
Vedlegg
Det ble gjennomført syv intervjuer i forbindelse med denne masteroppgaven. Alle
intervjuene ligger vedlagt.
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1.6 Forkortelser
2D: Todimensjonal
3D: Tredimensjonal
4D: Firedimensjonal (i sammenheng med BIM betyr dette 3D + tid som en fjerde akse)
ABBL: Asker og Bærum Boligbyggelag
ARK: Arkitekt
BIM: Bygningsinformasjonsmodellering (grundigere beskrevet i kapittel 3.1 Definering)
CAD: Computer-Aided Design (engelske forkortelsen for DAK)
DAK: Dataassistert konstruksjon (teknisk tegning ved hjelp av databaserte programvarer)
FDV: Forvaltning, Drift og Vedlikehold
HMS: Helse, Miljø og Sikkerhet
RI: Samlebetegnelse for Rådgivende Ingeniør(er)
RIB: Rådgivende Ingeniør Byggteknikk
RIE: Rådgivende Ingeniør Elektro
RIG: Rådgivende Ingeniør Grunn
RIV: Rådgivende Ingeniør Ventilasjon (inklusive varme og sanitær)
SJA: Sikker-jobb-analyse (preventivt møte i forkant av risikofylt arbeidsoppgave)
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2. Metode
Dette kapittelet vil kortfattet redegjøre for hva metode innebærer og den metodiske
fremgangsmåten som er benyttet i arbeidet med denne oppgaven. Deretter følger en
metodisk beskrivelse av litteraturstudien og casestudien. Til slutt drøftes oppgavens
troverdighet. Dette gjøres for å kvalitetssikre eget arbeid og for at lesere skal kunne vurdere
hvilket grunnlag resultater og konklusjoner som presenteres i denne oppgaven er bygget på.

2.1 Metodisk gjennomgang
Arbeidet med en oppgave bør alltid planlegges i forkant. Som en del av denne planleggingen
bør det utarbeides en strategi for hvordan en gitt problemstilling skal kartlegges og
analyseres. Valg av metode bør inngå som en del av denne strategien.
2.1.1 Vitenskapelig metode
I følge Dalland (2007) har Wilhelm Aubert definert metode som: ”en fremgangsmåte, et
middel til å løse problemer og komme frem til ny kunnskap. Et hvilket som helst middel som
tjener dette formålet hører med i arsenalet av metoder”. En metode er altså en strategisk
fremgangsmåte som skal benyttes for å kunne være i stand til å besvare et gitt problem,
spørsmål eller utfordring – en vei mot et mål.
Det skilles, blant annet, mellom kvantitative og kvalitative metoder. Begge metodene
forsøker å bidra til en bedre forståelse av det samfunnet vi lever i gjennom metodisk
innhenting og bearbeiding av informasjon, men utover dette felles målet er forskjellene
ganske store.
De kvantitative metodene har den fordelen at de tar sikte på å forme informasjonen
om til målbare enheter som i sin tur gir oss muligheter til å foreta regneoperasjoner,
som det å finne gjennomsnitt og prosenter av en større mengde (Dalland, 2007).
De kvalitative metodene tar i større grad sikte på å fange opp mening og opplevelse
som ikke lar seg tallfeste eller måle (Dalland, 2007).
En kvantitativ metode innebærer altså vurdering av verdi og størrelse. Metoden baserer seg
på mange undersøkelsesenheter der bredde er viktig. Gjennom denne metoden skal man
være i stand til å utarbeide et systematisk grunnlag en kan lese tendenser ut ifra. En
kvalitativ metode handler derimot om å gå i dybden av et fenomen gjennom grundige
undersøkelser av hver særegen enhet der en fokuserer på innhold, betydning og egenskaper.
I forbindelse med valg av hvilken metode som er best egnet til å besvare en gitt
problemstilling bør en ta utgangspunkt i den grunnleggende essensen i problemstillingen. I
denne oppgaven bør valgt metode være i stand til å fremskaffe faglig god og relevant
informasjon som er godt egnet til å kartlegge og analysere et fenomen som skal belyse
oppgavens problemstilling. Det er derfor benyttet en kvalitativ metode og tilnærming til den

9

10

Planlegging og tilrettelegging for bruk av BIM

faglige litteraturen som er presentert. Dette fordi BIM kan beskrives som et fenomen i
byggebransjen der en søker sammenheng, helhet og forståelse som best kan tilnærmes ved
å se på fenomenet innenfra. Dette underbygges i casestudien der bruk av BIM studeres og
vurderes gjennom kvalitative informasjonskilder innhentet direkte fra felten.
2.1.2 Forskningsstrategi og fremgangsmåte
For å være i stand til å besvare en oppgave på en god måte bør fremgangsmåte og
forskningsstrategi være nøye gjennomtenkt. Planlagt fremgangsmåte og valg av
forskningsstrategier vil fremgå i dette avsnittet.
Oppgavens tema fremgikk gjennom et møte i starten av semesteret med Jon Atle Botn,
veileder fra AF Gruppen. Byggeprosjektet Kirkeveien 71 var et av de første prosjektene i AF
Gruppen der det er brukt BIM. Botn hevdet at BIM kunne vært utnyttet bedre enn hva som
var tilfellet i prosjektet. Ut ifra denne påstanden ble oppgavens tema befestet – en
evaluering av bruken av BIM i prosjektet. Videre var målet med dette temaet at evalueringen
skulle fungere som et bidrag til planleggingen og tilretteleggingen for bruk av BIM i
byggetrinn 2 av prosjektet, samt et bidrag til en løpende utvikling innen implementering av
BIM i AF Gruppens prosjekter.
Ut ifra valgt tema ble det utarbeidet et overordnet formål for oppgaven. Et slikt overordnet
formål kan være vanskelig å angripe i seg selv. Derfor ble det i tillegg utarbeidet flere
forskningsspørsmål som samlet var tenkt å legge et godt grunnlag for besvarelse av
oppgavens formål.
Ut ifra forskningsspørsmålene fremgikk det at oppgaven måtte inneholde både en teoretisk
del og en del basert på empirisk data. Det var altså nødvendig å bruke to undersøkelsestyper
for å kunne besvare oppgavens formål på en god måte. I følge Yin (1994) finnes to
hovedsakelig fem undersøkelsestyper:






Eksperimenter
Spørreundersøkelser
Kildeanalyser
Historisk studie
Casestudier

Det sentrale ved valg av undersøkelsestype er å realisere, eller besvare oppgavens formål på
best mulig måte. En undersøkelsestype kan altså betegnes som en strategi, der studiens
karakter vil bestemme hvilke av disse strategiene som er mest hensiktsmessig å bruke.
For den teoretiske delen i denne oppgaven ble kildeanalyser ansett som den beste
strategien. Denne strategien ble gjennomført i form av et litteraturstudium som beskrives
senere i kapittelet.
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I oppgavens empirisk baserte del ble casestudie valgt som strategi. Dette fordi oppgaven
allerede er betegnet som kvalitativ og fordi de aktuelle forskningsspørsmålene kan betegnes
som utforskende. Studien tar for seg et pågående prosjekt hvor det ikke er mulighet for
kontrollering av handlinger underveis, hvilket utelukket eksperiment som strategi.
Spørreundersøkelser var den tredje strategien som var ansett som aktuell for denne delen av
oppgaven, men denne strategien ble ikke ansett som god med tanke på dybdeinformasjonen
som var nødvendig for å besvare de utforskende forskningsspørsmålene, og ble derfor valgt
bort. Casestudien er nærmere beskrevet senere i kapittelet.
Med utgangspunkt i utvalgte forskningsstrategier ble oppgavens fremgangsmåte utarbeidet,
se Figur 4. Fremgangsmåten som illustreres i figuren er bygd opp logisk med avhengighet slik
at alle aktivitetene er avhengig av foregående aktiviteter for å kunne utføres
tilfredsstillende.

Definere tema

Forskningsspørs
mål

Litteraturstudie

Empirisk
datainnsamling

Analyse og
drøfting

Figur 4: Oppgavens fremgangsmåte

2.2 Litteraturstudien
En av forskningsstrategiene som er brukt i denne oppgaven kan betegnes som en studie
gjennom kildeanalyser. Denne strategien ble ansett som godt egnet til innhenting og
bearbeiding av informasjon som var aktuell for å besvare oppgavens to første
forskningsspørsmål som presenteres i oppgavens teoretiske del. Informasjonen i denne
strategien er hovedsakelig basert på sekundærkilder som er innhentet gjennom et
litteraturstudium. Som en vesentlig del av forskningsstrategien er litteraturstudien særskilt
beskrevet i dette kapittelet.
2.2.1 Litteratursøk
Litteratursøket ble utført med mål om å besvare oppgavens to første forskningsspørsmål.
Dette innebar definering av BIM, samt beskrivelse av hva BIM er og kanskje enda viktigere
hva BIM ikke er. Det er nemlig ulike teorier og meninger omkring hva som forstås med BIM.
Videre skulle det i den teoretiske delen også fremgå hvilke muligheter en har ved bruk av
BIM i et byggeprosjekt med dagens teknologi og utvikling.
Til tross for at BIM er et relativt nytt fenomen i byggebransjen finnes flere kilder som
helhetlig beskriver BIM gjennom et historisk og forskende perspektiv. Dette har muliggjort
litteratursøk i mer tradisjonelle databaser, for eksempel Universitetsbiblioteket ved NTNU,
der en også har mulighet til å bruke trykte kilder som bøker og forskningsrapporter. BIM er
derimot i kontinuerlig stor utvikling. Kildens utgivelsesdato vil derfor ofte ha stor innvirking
på kildens aktualitet til oppgaven. På grunn av dette er en vesentlig del av litteratursøket
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også utført i mer oppdaterte databaser på internett. Denne typen databaser er generelt noe
mindre troverdige, men tilbyr ofte mer oppdaterte kilder i form av forskningsrapporter,
vitenskapelige artikler, tidsskrifter og presentasjoner.
Generelt har litteratursøket vært fokusert på kvalitet og troverdighet ved at de fleste kildene
er valgt ut fra store seriøse databaser og anerkjente forfattere. Utvalgte kilders troverdighet
er også vurdert opp mot hvilken vinkling kilden har på temaet, altså i hvilken grad en kilde er
objektiv. Innenfor BIM vil for eksempel programvareutviklere være et eksempel på en inhabil
kilde siden en programvareutvikler kan oppnå egen vinning ved å fremstille BIM i et
unaturlig godt lys. På den andre siden anses kilder fra fagfolk ved universiteter som habile og
objektive. Denne oppgaven er i utgangspunktet basert på objektive kilder, men også
subjektive kilder er tatt i betraktning for å kunne besvare forskningsspørsmålene på en
helhetlig måte.
2.2.2 Søkemotorer og databaser
Videre følger en kort beskrivelse av de mest brukte søkemotorer og databaser i denne
oppgaven. Dette er gjort for å beskrive påliteligheten til de forskjellige søkemotorene og
databasene.
Forkunnskap
I forkant av et litteratursøk er det naturlig å kartlegge hvilken forkunnskap som er
tilgjengelig. I denne oppgaven var den tilgjengelige forkunnskapen det jeg visste om de
aktuelle temaene før det ble utført søk andre steder. Som nevnt tidligere omhandlet min
prosjektoppgave hvordan bruk av BIM implisitt fremmer Lean Construction i
byggeprosjekter. Fra arbeidet med denne oppgaven har jeg opparbeidet noe kunnskap om
BIM og jeg visste om en del kilder som ville være aktuelle for denne oppgaven.
BIBSYS
”BIBSYS er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet, administrativt
underlagt NTNU” (BIBSYS). BIBSYS er en lukket søkemotor, og krever personlig innlogging.
Studenter ved NTNU har tilgang til søkemotoren. Søkemotoren søker i en rekke databaser
ved forskjellige universitets- og høyskolebiblioteker. BIBSYS ansees derfor som en meget
pålitelig søkemotor.
I BIBSYS har en ikke mulighet til å sortere søkeresultatene. Søkeren har derimot en rekke
andre muligheter innen et avansert søk der man blant annen kan presisere ord, forfatter,
utgiver, dato og ISBN-nummer. En kan i tillegg presisere hva slags type resultater man
ønsker, for eksempel om kilden skal være trykket, tilgjengelig gjennom internett eller om det
skal være en lydkilde.
Google Scholar
Google Scholar er en søkemotor som er rettet mot akademisk litteratur som rapporter,
avhandlinger og bøker. Google skriver at de har som mål å rangere dokumenter slik forskere
gjør gjennom en totalvurdering av hele teksten i hvert dokument, der den ble publisert,
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hvem det var skrevet av, samt hvor ofte og hvor nylig det har blitt sitert i annen akademisk
litteratur (Google Scholar). Dette betyr at søkeresultater automatisk sorteres etter de nevnte
kriteriene uten at søkeren har mulighet til å gjøre egne innstillinger. Søkeren har derimot en
rekke andre muligheter innen et avansert søk der man blant annen kan presisere ord,
forfatter, publikasjonssted og dato. Ut i fra dette ansees Google Scholar for å være en
relativt pålitelig søkemotor.
American Society of Civil Engineers (ASCE) Library
ASCE er en organisasjon som representerer ingeniørene i USA. ASCE skriver at de er verdens
største utgiver av tekniske publikasjoner, at de har mer enn 6200 sivilingeniører som frivillig
bidrar med teknisk ekspertise gjennom diverse komiteer og at ASCE er en ANSI-akkreditert
standardutviklerorganisasjon (ASCE). Databasen krever tilgang for bruk og er tilgjengelig
gjennom NTNU Universitetsbibliotek under ”Civil Engineering Database”. ASCE anses for å
være en pålitelig søkemotor, men en må ta i betraktning at de fleste kildene i stor grad er
relatert til USA.
Som i Google Scholar kan en i denne søkemotoren spisse søket vesentlig gjennom en rekke
presiseringsmuligheter, men søket blir ikke sortert automatisk. Her kan du velge om søket
skal sorteres etter relevans, nyeste eller eldste publikasjoner.
Google Søk
Google Søk er den vanlige søkemotoren til Google. Google skriver at de bruker sofistikerte
tekst-matchende teknikker for å finne sider som er både viktig og relevant i forhold til ditt
søk (Google). Dette betyr at søkeresultater automatisk sorteres etter de nevnte kriteriene
uten at søkeren har mulighet til å gjøre egne innstillinger. Søkeren har derimot en rekke
andre muligheter innen et avansert søk der man blant annen kan presisere ord, språk, filtype
og domene. Google Søk ansees ikke for å være en pålitelig søkemotor, men søkemotoren
regnes for å være meget god til å søke opp kilder der kildens troverdighet allerede er kjent i
forkant av søket.
I denne oppgaven ble Google Søk derfor hovedsakelig brukt til å søke etter kilder der tittelen
og troverdigheten var kjent i forkant av søket, eksempelvis kilder fra forkunnskap eller kilder
som ble ansett som aktuelle ut ifra andre kilders referanser.

2.3 Casestudien
Som nevnt tidligere er casestudie valgt som forskningsstrategi i denne masteroppgaven.
Denne strategien ble ansett som godt egnet til innhenting og bearbeiding av informasjon
som var aktuell for å besvare oppgavens tredje, fjerde og femte forskningsspørsmål. Som en
vesentlig del av oppgavens forskningsstrategi er casestudien særskilt beskrevet i dette
kapittelet.
2.3.1 Casestudie
En casestudie er en intensivert analyse av en enhet som for eksempel en person, en gruppe
eller et prosjekt der enheten studeres i sin naturlige sammenheng og studien baseres på
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flere kilder av data (Flyvberg, 2011). Casestudien i denne oppgaven omhandler et
byggeprosjekt i prosjektets naturlige omgivelser og bygger også på flere kilder av data,
nemlig intervjuer og prosjektdokumenter.
Det finnes flere metoder for datainnsamling i en casestudie. Fellows og Liu (2008) beskriver
observasjon, intervju, spørreundersøkelser, samt gransking av rapporter og eksisterende
dokumenter som aktuelle metoder for å samle data. Metodikken for innsamling av data bør
baseres på hva som gir best resultat i forhold til oppgavens formål. Casestudien baseres på
både intervju og gransking av eksisterende dokumenter, videre kalt dokumentanalyse, som
informasjonskilder. Dette beskrives grundigere under 2.3.2 Datainnsamling.
I henhold til Løwendahl (2008) finnes det to typer innsamlet data, primær og sekundær.
Primærdata er informasjon som er fremskaffet av forskeren selv med hensyn på den aktuelle
oppgaven. Sekundærdata er eksisterende data som er fremskaffet av andre med hensyn på
et annet formål, men som er aktuelt å gjenbruke i oppgaven. Intervju er dermed primærdata
i denne casestudien, mens informasjon som fremgår av dokumentanalyse er basert på
sekundærdata.
2.3.2 Datainnsamling
Casestudien bygger på data innhentet gjennom intervjuer og data som fremgår av
dokumentanalyse. Videre følger en nærmere beskrivelse av begge metodene for
datainnsamling.
Intervju
Denne casestudien er i stort grad basert på intervjuer. Intervjuer er en relativt krevende
metode for å anskaffe empirisk data. Ikke bare er det krevende i form av tidsbruk, men
oppgavens troverdighet avhenger i stor grad av at intervjuene blir utført så korrekt som
mulig. Det kan blant annet være krevende å tolke svar som blir gitt i løpet av intervjuet
korrekt (Dalland, 2007). I tillegg kan det være krevende å få intervjuobjektet til å svare ærlig
på spørsmålene og samtidig ikke påvirke intervjuobjektets svar i en bestemt retning. Videre
følger en beskrivelse av prosedyren som ble fulgt under intervjuene som ble utarbeidet for å
ivareta troverdigheten til intervjuene i oppgaven.
Totalt ble syv personer tilknyttet prosjektet intervjuet. Av disse syv var fem fra AF Gruppen. I
tillegg ble også prosjektets arkitekt og rådgivende ingeniør for byggeteknikk intervjuet. Disse
syv personene ble utvalgt på bakgrunn av hvem som kunne bidra med relevant informasjon
til oppgaven. En nærmere beskrivelse av intervjuobjektene ligger vedlagt oppgaven i starten
av hvert intervju.
I forkant av intervjuene ble det utarbeidet en intervjuguide som var lik for alle intervjuene.
Denne guiden inneholdt hovedtemaene i intervjuet og mer konkrete spørsmål innenfor
hvert tema slik at alle aktuelle emner skulle dekkes best mulig. I tillegg var det også et
spørreskjema i intervjuguiden som omhandlet bruksområder innen BIM. Denne delen ble
utformet som et spørreskjema fordi det her var ønskelig med konkrete svar.

2. Metode

Intervjuguiden ble sendt ut til intervjuobjektene i god tid før intervjuet fant sted slik at
objektet kunne stille godt forberedt til intervjuet. Under intervjuet ble det brukt
båndopptager samt korte notater som dokumentasjonskilder. Dette bidro til at dialogen
hadde god flyt under intervjuet samtidig som all informasjon ble ivaretatt.
I spørreskjemaet krysset intervjuobjektene selv av for om bruksområder innen BIM var:





Ønsket
Planlagt
Inkludert i modell
Brukt

Tabell 1 illustrerer hvordan spørreskjemaet var utformet. Her vises det siste spørreskjemaet,
altså om BIM faktisk var brukt eller ikke.

Tabell 1: Spørreskjema for bruksområder innen BIM

I etterkant av intervjuet ble intervjuet renskrevet til et utfyllende dokument med komplette,
bearbeidede svar innenfor alle besvarte eller omtalte temaer. Deretter ble dette
dokumentet sendt til intervjuobjektet slik at eventuelle feil eller misforståelser kunne rettes
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og ukomplette svar kunne utfylles. Etter dette var intervjuet godkjent og ansett som gyldig
for videre bruk i oppgaven.
Resultatene fra spørreskjemaene ble helhetlig vurdert ut ifra svarene fra alle de syv
intervjuene. Dette ble gjort slik at et godt grunnlag lå til grunn for å danne en felles tabell på
bakgrunn av alle intervjuene som best mulig illustrerer faktisk scenario i prosjektet innenfor
hver av de fire kategoriene.
Dokumentanalyse
Casestudien er også basert på sekundærdata, altså tekster som er utarbeidet med et annet
formål enn denne casestudien. I følge Thagaard (2010) kan denne metoden for innhenting av
informasjon betegnes som en dokumentanalyse. En dokumentanalyse kan omfatte
publiserte dokumenter som er tilgjengelige for allmennheten og lukkede dokumenter som
krever spesiell tilgang.
I denne casestudien er dokumentanalysen basert på både åpne og lukkede kilder. Eksempler
på åpne kilder som er benyttet er salgsprospektet, prosjektets hjemmeside og
prosjektinformasjon som ligger på nettsidene til ABBL. Eksempler på lukkede kilder er
kontrakter og strategidirektiver utarbeidet sentralt i AF Gruppen. Der informasjon fra kildene
er brukt i oppgaven er det gitt løpende henvisninger til oppgavens bibliografi.

2.4 Oppgavens troverdighet
Troverdigheten til en oppgave avhenger blant annet av troverdigheten til kildene som er
brukt i oppgaven, som er diskutert tidligere i kapittelet. I tillegg til dette påvirkes oppgavens
troverdighet også av forskerens evne til å behandle og diskutere kilder korrekt og objektivt.
Oppgavens tolkninger ut ifra kilder og oppgavens resultater bør være mest mulig reliable
(Samset, 2007). Reliabilitet kan defineres som: ”Pålitelighet, i hvilken grad man får samme
resultater når en måling eller undersøkelse gjentas under identiske forhold” (Store norske
leksikon, 2012).
Reliabiliteten til resultater kan være vanskelig å fastslå. Generelt er det rimelig å anta at
kvantitative metoder gir resultater med bedre reliabilitet enn kvalitative metoder. Dette
fordi kvantitative metoder bygger på en stor mengde informasjon av samme type der
resultater fremkommer gjennom statistiske analyser. En kan derfor argumentere for at
resultater som fremkommer gjennom en kvantitativ studie automatisk er etterprøvd til en
viss grad.
Denne oppgaven er derimot utarbeidet gjennom en kvalitativ metode. Det betyr ikke at
troverdigheten til oppgaven er lav, men resultatene bør etterprøves før en kan si noe sikkert
om oppgavens reliabilitet. Etterprøving av resultater som fremkommer av en kvalitativ,
kildeanalytisk studie kan være vanskelig å utføre. Oppgavens teoretiske del er kun basert på
skriftlige kilder, som i utgangspunktet er den mest troverdige kildeformen siden kildene ikke
kan forandres. Dette muliggjør etterprøving i langt større grad enn for oppgavens casestudie
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som i vesentlig grad er basert på empiriske data, altså data som er produsert for denne
oppgaven. På grunn av dette er det gjort visse grep for å øke oppgavens reliabilitet.
Casestudien er som beskrevet tidligere basert på både skriftlige sekundære kilder og
intervjuer. Flere av de sekundære kildene er såkalte lukkede kilder hvilket gjør etterprøving
umulig uten tilgang. De åpne kildene som er brukt i casestudien kan derimot lett spores fra
oppgavens litteraturliste.
Intervjuene er som omtalt tidligere utført med lydbåndopptak, renskrevet og deretter
godkjent av intervjuobjektet. Intervjuene ligger også vedlagt oppgaven. Dette er gjort for å
øke oppgavens troverdighet ved at grunnlaget ligger vedlagt som gjør etterprøving vesentlig
enklere.
Oppgaven inneholder et kapittel som drøfter oppgaven fra et metodisk perspektiv. Her
inngår blant annet en metodisk beskrivelse av hvordan oppgaven er utarbeidet og hvordan
innhentet informasjon ble vurdert i litteraturstudien. Oppgaven inneholder også et kapittel
om forslag til videre arbeid, som også omhandler ikke-funn. Dette er faktorer som bidrar til å
styrke oppgavens troverdighet.
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3. Bygningsinformasjonsmodellering
I dette kapittelet presenteres oppgavens teoretiske grunnlag. Inkluderte temaer er utvalgt ut
i fra oppgavens formål og forskningsspørsmål, da spesielt forskningsspørsmål nummer en og
to. Kapittelet innledes med en kort definering av BIM og hvilke kriterier som legges til grunn
for en BIM-modell. Videre vil dette kapittelet systematisk ta for seg hvilke muligheter BIM
tilfører til et byggeprosjekt gjennom prosjektets stadier. Avslutningsvis beskrives kort hvilken
effekt og hvilke utfordringer bruk av BIM medfører.

3.1 Definering
BIM står for Bygningsinformasjonsmodellering. Forkortelsen BIM refererer altså til de
arbeidsprosesser eller metoder som benyttes i forbindelse med en bygningsmodell (Krygiel
& Nies, 2008). I senere tid har det imidlertid også blitt vanligere å benytte BIM om
BygningsInformasjonsModell eller termen BIM-modell om en digital modell utarbeidet i
programvare gjennom en BIM-basert prosess. I denne oppgaven omtales BIM om prosessen,
mens produktet omtales som en BIM-modell. Videre skal også betydningen av BIM fremgå
gjennom definisjoner, krav og karakteristikker som samlet er ment å gi en god
helhetsforståelse av hva BIM er.
En rapport fra Fafo forklarer godt at det som er essensielt for en BIM-modell er at: ”Det man
vil modellere – bygninger og andre byggverk med arealer, bygningsdeler, installasjoner og
utstyr – opprettes som objekter, som kan tildeles egenskaper, og som har relasjoner mellom
seg” (Moen & Moland, 2010). Objektenes egenskaper og relasjoner gir nyttig informasjon for
prosjektering og produksjon, men det er også andre krav som stilles til en BIM-modell.
Seehusen definerte, i en artikkel utgitt i Teknisk Ukeblad (2008), BIM på følgende måte:
BIM er en 3-D tegningsmodell på en felles server som også inneholder informasjon og
koding for et byggeprosjekt: produktinformasjon, U-verdier, brannklassifikasjon osv.
Forskjellige aktører kan hente den informasjonen de har behov for.
I følge artikkelen skal en BIM-modell altså være romlig - i tre dimensjoner og det stilles krav
til tilgjengelighet ved at forskjellige aktører skal kunne hente informasjon fra en felles server.
Videre, definerer McGraw-Hill Construction (2010) BIM på følgende måte:
A BIM is a digital representation of physical and functional characteristics of a facility.
As such, it serves as a shared resource for information about a facility and forms a
reliable basis for decisions during its lifecycle from inception onward. BIM also refers
broadly to the creation and use of digital models and related collaborative processes
between companies to leverage the value of the models.
Det påpekes her at en BIM-modell også skal kunne brukes som en delt ressurs, mellom ulike
selskaper, for informasjonsuthenting gjennom hele byggets levetid.
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Samlet samsvarer disse definisjonene av BIM bra med karakteristikkene som i følge
Mortenson Construction bør stilles som krav til en BIM-modell (Eastman, Teicholz, Sacks, &
Liston, 2008):







Digital
Romlig (3D)
Målbar (kvantifiserbar - mengder og dimensjoner)
Omfattende (byggbarhet, byggteknisk rekkefølge og økonomi)
Tilgjengelig (for alle aktuelle aktører tilknyttet prosjektet)
Holdbar (modellen skal kunne brukes gjennom alle faser i byggets liv)

Til tross for at tidligere utvalgte definisjoner av BIM har samsvart på flere områder, så er ikke
definisjonene like. Dette belyser at BIM fortsatt er et nytt fenomen i bransjen som en
fortsatt ikke har samkjørt all kunnskap om. Unntaket her er karakteristikkene fra Mortenson
Construction som oppsummerer de andre definisjonene på en god måte, men disse
karakteristikkene kan ikke sies å være noen god definisjon av BIM. Dette ble også poengtert i
første utgave av ”BIM Handbook”, at det per 2008 ikke fantes noen gyldig, allmenn
definisjon på BIM. I andre utgave av boken presenteres derimot et forslag til en slik
definisjon av BIM: ”… as a modeling techonology and assiciated set of processes to produce,
communicate, and analyze building models” (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011), der
bygningsmodeller karakteriseres av (fritt oversatt til norsk):






Bygningskomponenter som representeres av digitale objekter som innehar grafikkog informasjonsattributter som identifiserer dem mot programvare og parametriske
regler som tillater dem å bli behandlet på en intelligent måte.
Komponentene innehar informasjon som beskriver hvordan de oppfører seg, hvilket
det er behov for i analyser og arbeidsprosesser.
Konsekvent og ingen unødvendig informasjon slik at endringer som tilføres
komponenten vil vises likt i alle visninger.
Koordinert informasjon slik at alle visninger av en modell er presentert på en
koordinert måte.

I ”BIM Handbook” trekkes det frem videre fire eksempler på modeller som gjerne kan
feiltolkes til å inngå i BIM-teknologi. Det er vesentlig at dette ikke tolkes som eksempler på
BIM-modeller fordi disse eksemplene innskrenker mulighetene og sikkerheten som BIM
medbringer til et byggeprosjekt (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).


Modeller som kun inneholder 3D informasjon og få eller ingen attributter tilknyttet
objektet. Det vil si at modellen ikke innehar informasjon på objektnivå som var et av
kravene til en BIM-modell. En slik modell vil kunne fungere som et grafisk
visualiserende hjelpemiddel, men modellen vil være unyttig ved for eksempel
utførelse av tekniske beregninger.
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Modeller som ikke støtter objekters adferd. Dette er modeller som definerer
objektene, men som ikke kan justere deres posisjonering eller proporsjoner fordi de
ikke utnytter parametrisk intelligens. Dette gjør endringer arbeidskrevende og gir
ingen beskyttelse mot å skape inkonsekvente eller unøyaktige synsvinkler av
modellen som er et krav til bygningsmodeller gjennom koordinert informasjon.
Modeller som er sammensatt av flere 2D DAK referansefiler som må kombineres for
å definere bygningen. I en slik modell er det umulig å sikre at den resulterende 3Dmodellen vil være gjennomførbar, konsekvent, tellbar og inneholde intelligens med
hensyn til objektene i modellen.
Modeller som tillater endringer i dimensjoner i en visning, men som ikke automatisk
gjenspeiles i andre visninger. Dette gir feil i modellen som er svært vanskelig å
oppdage.

3.2 Alternativet til BIM
Den konvensjonelle metoden for utarbeiding av tegningsgrunnlag i byggebransjen er den
DAK-baserte metoden. DAK står for dataassistert konstruksjon som betyr teknisk tegning ved
hjelp av databasert programvare. På engelsk er CAD tilsvarende DAK, som vist i Figur 5. I
denne metoden tegnes alle ønskede snitt, plan og detaljer separat i 2D i et program som
støtter DAK-teknologi (Krygiel & Nies, 2008). I et byggeprosjekt vil da tegningsgrunnlaget
bestå av en samling av alle de manuelt genererte, DAK-baserte 2D tegninger som tilknyttet
prosjektet. Dette er godt illustrert i Figur 5 der en i venstre ramme ser en rekke eksempler
på 2D tegninger som samlet skal utgjøre tegningsgrunnlaget for et prosjekt representert ved
DAK-metoden.

Figur 5: Tegningsgrunnlag representert ved DAK- og BIM-metoden (Krygiel & Nies, 2008)

I Figur 5 er samme prosjekt og tegningsgrunnlag presentert ved BIM-metoden i høyre
ramme. I dette tilfellet peker alle pilene fra en BIM-modell og ut til tegninger i 2D. Dette
illustrerer altså at hele tegningsgrunnlaget i et byggeprosjekt kan trekkes ut fra en enkelt
BIM-modell.
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3.3 Muligheter ved bruk av BIM i et byggeprosjekt
Dette avsnittet omhandler hvilke muligheter som finnes ved bruk av BIM i et byggeprosjekt
med dagens utvikling. Avsnittet er organisert kronologisk slik at bruksområdene beskrives i
omtrent samme rekkefølge som de ville vært aktuelle i et reelt byggeprosjekt. Ganske grovt
kan et byggeprosjekt kronologisk inndeles i idéfasen, utviklingsfasen, produksjonsfasen og til
slutt bruksfasen i henhold til Eikeland (1999). Til slutt i dette avsnittet omhandles også
temaene interoperabilitet og kommunikasjonsmodeller som indirekte medfører utfordringer
og muligheter ved implementering av BIM i et byggeprosjekt. Figur 6 illustrerer noen av
mulighetene som vil beskrives i dette kapittelet.

Figur 6: Illustrasjon av utvalgte bruksområder med BIM (Skanska, 2010)

3.3.1 Beregning av byggekostnader
I forkant av et byggeprosjekt er det ønskelig for byggherre å fastslå om bygningen med en
fastsatt størrelse, kvalitet og behov kan bygges innenfor gitte kostnads- og tidsrammer.
Samtidig som estimatene bør ha en viss nøyaktighet, så bør de ikke være for
ressurskrevende å utføre. Denne problemstillingen står også entreprenører overfor i
forbindelse med beregning av anbud. Ressursmengden som kreves for slike beregninger er
spesielt viktig å tenke på for en entreprenør siden entreprenøren ikke kan vite om den
vinner anbudsrunden og får prosjektet før beregningene utføres. Entreprenører vil derfor
gjennomføre ”unødvendige beregninger” i de prosjektene der de ikke vinner anbudsrunden.
Beregning av estimater med utgangspunkt i en BIM-modell som er linket til en
kostnadsdatabase er ansett som en effektiv og relativt nøyaktig metode for å beregne
rammebetingelser i et prosjekt. Beregning av byggekostnader ble nøye utprøvd og
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dokumentert ved Hillwood Commercial Project i Texas, der det i tillegg til beregning av
rammekostnader også ble brukt i produksjon til å finne økonomiske løsninger på
endringsmeldinger. I dette prosjektet ble det konkludert med en besparelse på 92 % av tid
brukt til estimering og estimatene lå innenfor en prosent feilmargin sammenlignet med
lignende prosjekter (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).
Erfaringene fra denne casestudien tilsier at bruk av BIM til kostnadsestimering er svært
effektivt i forhold til konvensjonelle metoder samtidig som feilmarginen er relativt lav. Det
betyr at entreprenører potensielt kan spare mye tid på dette ved å ta i bruk BIM i
beregninger i prosjektets idéfase.
3.3.2 Tidlig utviklet skjematisk modell
En skjematisk BIM-modell vil typisk være den samme, eller en noe oppgradert versjon av
modellen som benyttes til beregninger av byggekostnader. Det vil derfor ikke kreve spesielt
mye ressurser for å få på plass en slik modell. En skjematisk modell vil fungere som et svært
nyttig bidrag for å øke den generelle forståelsen av prosjektet i prosjektets tidligfase1. Denne
økte forståelsen vil flere positive ringvirkninger:






For det første vil denne kunnskapen kunne benyttes til å øke prosjektets potensielle
verdi ved evaluering av den endelige kundens krav (Eckblad, Bedrick, & Rubel, 2007).
Dette vil også medføre færre endringer i produksjonsfasen siden kundens krav er
nøyere vurdert tidlig.
Dernest vil økt forståelse medføre at flere potensielle problemer eller tekniske
krevende detaljer oppdages og behandles allerede i prosjektets tidligfase. Dette
reduserer sjansen for at det bygges feil og flere potensielle endringer vil løses tidlig
da de fortsatt er mulige og kostnadseffektive å gjennomføre (Moum, 2008).
I tillegg vil utvikling av en skjematisk modell tillate bedre evaluering av bygningens
funksjonelle og bærekraftige krav i tidligfase. Dette er en faktor som øker den
generelle kvaliteten på bygningen (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).

Alle disse punktene bør sees i sammenheng med Figur 7 som illustrerer ønsket ressursbruk i
prosjekteringsprosessen (grønt område i høyre figur). Årsaken til at en slik ressursbruk er
foretrukket er at en oppnår den samme konsekvensen som en tidlig utviklet skjematisk
modell – nemlig øket kunnskap om prosjektet tidligere for å unngå endringer og feil under
produksjon da dette som regel er vesentlig mer ressurskrevende å gjennomføre.
3.3.3 Tidlig samarbeid på tvers av fag
De fleste mener at implementeringen av BIM i byggebransjen vil endre
prosjektutviklingsprosessen radikalt (Arge, 2008). Dette behandles blant annet i
doktoravhandlingen til Anita Moum ved Sintef Byggforsk (2008) der det drøftes hvordan BIM
vil påvirke prosesser i et byggeprosjekt. Selv om ikke avhandlingen gir noen entydige svar på
hvordan BIM-påvirkede prosesser vil være i fremtiden siden utviklingen er kommet for kort,
1

Tidligfase er i denne oppgaven brukt om en sammensetning av idéfasen og utviklingsfasen.
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konkluderer avhandlingen med at tverrfaglig samarbeid kan komme til å tvinges gjennom på
et tidligere stadium i prosjekter enn hva som er tilfellet i dag. Effekten av dette tidlige
samarbeidet er illustrert i Figur 7 der de fargede områdene illustrerer ressursmengden som
er avsatt til prosjektering gjennom prosjektet. Figuren til venstre viser tradisjonell
prosjekteringsprosess der innsatsen toppes rett før byggestart. Dette er uheldig sett i
forhold til blå og gul graf som henholdsvis illustrerer en nedgang i muligheten til å
kontrollere kostnader og en økning i kostnader som endringer medfører langs tidsaksen i
prosjektet. Figuren til høyre viser et ønsket scenario der det er ilagt mer innsats på
prosjektering tidligere i prosjektet.

Figur 7: Økt grad av prosjektering i tidligfase (HOK & IAI)

En av grunnene til at bruk av BIM muliggjør tidlig samarbeid på tvers av fag er at teknologien
BIM medbringer i større grad tilrettelegger for at arbeid fra flere aktører og fag kan gjøres
samtidig i samme modell enn dagens metoder med 2D tegneprogrammer. Denne
samhandlingen i samme modell forenkles og effektiviseres ytterligere gjennom felles
lagringsservere som er beskrevet grundigere i kapittel 3.3.18 Kommunikasjonsmodeller.
3.3.4 Visualisering i tidligfasen
Som nevnt tidligere er et av kravene som stilles til en BIM-modell at den er tegnet i minst tre
dimensjoner. Dette gir prosjektdeltagerne et bedre visuelt innsyn i prosjektet enn et prosjekt
der prosjekteringsunderlaget består av tegninger i 2D. Visualisering av prosjektet i tidlig fase
gir prosjektdeltagerne økt forståelse om hvordan prosjektets endelige resultat vil se ut.
Dette vil igjen ha positive ringvirkninger, blant annet ved at flere mulige problemer i
prosjektet kommer til syne tidlig og at man har mulighet til å gjennomføre endringer i
forkant av produksjonsfasen som nevnt i kapittel 3.4.2 Tidlig utviklet skjematisk modell.
En visualiserende modell egner seg også godt til utvikling av bilder og modeller som kan
brukes i for eksempel salgsprospekter som er vist i Figur 6 i starten av dette kapittelet. Dette
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kan være aktuelt allerede i tidligfasen dersom salg gjøres på bakgrunn av prospekt før
produksjonsfasen starter.
3.3.5 Tekniske simuleringer
En trend i byggebransjen er, som nevnt tidligere, en økende kompleksitet i bygninger. Dette
gjelder blant annet tekniske systemer i et bygg og også tekniske krav som kreves for
bygninger generelt. Som følge av denne utviklingen har det siden 1980-tallet blitt utviklet
mange spesialiserte analyseprogrammer for å takle den økende kompleksiteten i bygninger
(Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). Analyseprogrammene var ofte avhengig av en 3Dmodell som utgangspunkt for beregningene, og det var ofte behov for å utvikle forskjellige
3D-modeller for de forskjellige fagområdene og analysene tilknyttet et prosjekt.
Bruk av BIM kan forenkle arbeidet og effektivisere prosesser forbundet med tekniske
simuleringer betraktelig ved at utgangspunktet er en allerede ferdig utviklet modell som alle
aktører kan ta utgangspunkt i og dermed slippe å lage egne (Eastman, Teicholz, Sacks, &
Liston, 2011). Dernest vil dette også redusere risikoen for at det oppstår feil i analysene
grunnet feil i egenutviklete modeller hos de forskjellige aktørene.
Eksempler på fagområder der slike tekniske simuleringer kan utføres med utgangspunkt i
BIM er energi, brann, akustikk og mekanisk ytelse. Figur 8 illustrerer hvordan BIM brukes
som utgangspunkt i en energianalyse der en ønsker å lokalisere potensielle kuldebroer.

Figur 8: Energianalyse med utgangspunkt i en BIM-modell (Direct Industry)

Effektiv bruk av BIM i kombinasjon med applikasjonsprogrammer beregnet på tekniske
analyser vil, i tillegg til tidligere nevnte mer opplagte fordeler, også innebære tre aspekter

25

26

Planlegging og tilrettelegging for bruk av BIM

som kan medvirke til å effektivisere arbeidet med analysene (Eastman, Teicholz, Sacks, &
Liston, 2011):






Aktuelle attributter og relasjoner som er tildelt objektene i en BIM-modell vil
overdras til det tekniske applikasjonsprogrammet slik at underlaget er konsistent
med det som kreves for analysen.
Metoder for å samle aktuell data til en analytisk datamodell som inneholder
passende informasjon for at den skal fungere som en gyldig og nøyaktig gjengivelse
av bygget for den angitte analysens programvare og behov. Den analytiske modellen
som er trukket ut fra BIM-modellen vil altså være forskjellig og tilpasset for hver type
analyse.
Et gjensidig støttet utvekslingsformat for dataoverføringer mellom den analytiske
modellen og BIM-modellen. Det er viktig at slike overføringer opprettholder
forholdene mellom modellene slik at trinnvise oppdateringer kan utføres i begge
modellene.

3.3.6 Visualisering i produksjonsfasen
På like linje med at BIM kan brukes som et visualiseringsverktøy i tidlig fase kan BIM-modell
også brukes til visualisering gjennom produksjonsfasen. Blant annet vil en BIM-modell være
et nyttig bidrag i møter og i andre sammenhenger som omhandler prosjektet. I tillegg vil en
modell gjøre det enkelt for alle prosjektdeltagere å sette seg inn prosjektets planlagte
resultat. Figur 9 illustrerer hvordan BIM kan brukes til å illustrere kompliserte
bygningsdetaljer, her i form av armering mot bærende søyle.

Figur 9: Illustrasjon av armeringsdetalj (Inginerie Structurala, 2011)
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3.3.7 Kollisjonskontroll
En kollisjonskontroll er en kritisk arbeidsoppgave i et byggeprosjekt. Formålet med en slik
kontroll er at alle fag som inngår i prosjektet samler sitt prosjekteringsunderlag og
sammenstiller dette for å finne overlappende elementer, eller kollisjoner. Tradisjonelt
utføres kollisjonskontroll ved bruk av 2D tegninger der tegningene enten sjekkes på et
lysbord mens de overlapper, eller det kan gjøres ved å granske tegningene ved siden av
hverandre. Disse manuelle metodene er ineffektive og lite troverdige fordi det er lett å
overse kollisjoner (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). Det har også blitt utviklet
automatiserte metoder for kollisjonskontroll som tar utgangspunkt i modeller i 3D. Disse
metodene er mer effektive, enn de manuelle, men vil også ofte oppgi mange meningsløse
kollisjoner og metodene oppdager ikke kollisjoner mellom objekter som er inne i andre
objekter som for eksempel kolliderende rør i en vegg.
BIM-baserte metoder for kollisjonskontroll har flere fordeler over de konvensjonelle
metodene. På lik linje med metodene som brukes med 3D-modeller tillater de BIM-baserte
metodene automatiserte kontroller som er effektive og dermed tidsbesparende. De BIMbaserte metodene er allikevel mer troverdige ved at betraktelig flere kollisjoner oppdages
uten at masse meningsløse kollisjoner oppgis. Grunnen til dette er at en har kunnskap på
objektnivå fra BIM-modellen som er et stort fortrinn over 3D-modeller. Et annet aspekt som
bør nevnes er at prosjekterte feil som følge av inkonsekvente 2D tegninger eller 3D-modeller
elimineres fordi alle tegningene er samlet i en felles modell med samme grensesnitt ved
bruk av BIM (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). Figur 10 illustrerer hvordan en
kollisjon kan se ut i en BIM-basert kollisjonskontroll.

Figur 10: Illustrasjon av en kollisjon (Vico)

Lowe (2007) bekrefter at konflikter og prosjekterte feil kan oppdages og løses i større grad i
forkant av bygging, billigere og mer effektivt. Dette underbygges videre av en studie
gjennomført ved Hilton Aquarium, Atlanta, Georgia der det ble kalkulert med at en i
gjennomsnitt kun oppdager 75 % av prosjekterte feil ved konvensjonelle metoder
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sammenlignet med bruk av BIM (Azhar, Hein, & Sketo, 2008). Reduksjon av prosjekterte feil
medfører forbedret koordinasjon mellom prosjekterende og entreprenør. Dette
effektiviserer byggeprosessen, reduserer kostnader, minsker sjansen for rettstvister og gir
samlet sett en mer flytende prosess for alle involverte aktører i prosjektet (Eastman,
Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).
3.3.8 Mengdeuttak og kalkulasjon
I produksjonsfasen i et prosjekt er det ved flere tilfeller nødvendig å beregne mengder av
noe i prosjektet, for eksempel ved bestilling av materialer eller oppfølging av økonomi. Den
enkleste metoden for beregning av mengder er ved å telle produkter ut i fra en liste eller
tegninger. Dette brukes blant annet for å beregne mengder av håndfaste produkter som
vinduer og dører. Dersom en skal beregne mengder av materialer som benevnes i for
eksempel areal eller kubikk er det vanlig å beregne dette manuelt ut ifra tegninger ved å
benytte penn og linjal eller enkle dataprogrammer. Denne metoden er tidkrevende og det er
lett å gjøre feil ved at områder blir glemt eller det blir regnet dobbelt. I kompliserte deler av
et bygg kan dette også kreve avanserte regnestykker innen geometri.
Dersom en BIM-modell er utarbeidet nøyaktig og med nødvendig informasjon kan modellen
brukes som utgangspunkt for alle typer mengdeberegninger. Beregningene gjøres
automatisk som betyr at arbeidet blir mindre tidkrevende. I tillegg er det mindre sannsynlig
at de automatiske beregningene inneholder feil som fort kan oppstå i de manuelle
beregningene (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). En utfordring med
mengdeberegninger med BIM er at objektene i BIM modellen må kunne deles opp på
samme måte som de skal produseres. Det kan være vanskelig å vite i visse situasjoner, som
for eksempel ved støping av betongdekker.
I BIM-modeller der kostnadsdatabaser er implementert i modellen kan mengdeuttak
kombineres direkte med kalkulasjon og økonomioppfølging. Dette kan bidra til å redusere
varighet og antall av arbeidsprosesser som har vært nødvendig ved tradisjonelle
kalkuleringsmetoder med 2D tegninger (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).
3.3.9 4D planlegging
4D modeller er en 3D modell der tid er lagt inn som en fjerde dimensjon (Eastman, Teicholz,
Sacks, & Liston, 2011). Dagens tilgjengelige 4D simuleringsprogramvare er i prinsippet i stand
til å generere visualiseringer som illustrerer byggeprosesser langs tidslinjen ved å knytte
objekter fra en tredimensjonal modell til oppgavene i en fremdriftsplan. Dette vil redusere
planleggingsfeil ved inspeksjon og forbedre kommunikasjonen i prosjektgruppen (Tulke &
Hanff, 2007).
Selv om fordelene ved 4D simulering generelt er anerkjent, er det også noen svakheter ved
metoden med dagens utvikling. Dagens tilgjengelige programvare krever mye manuell
linking mellom en 3D-modell og fremdriftsplan som kan være meget tidkrevende. En annen
stor ulempe er at 4D simulering genererer det meste av sin verdi i form av visualisering og
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inspeksjon, mens andre nært knyttede ressurser som materiale og arbeidskraft vanligvis ikke
kan evalueres med dagens 4D simuleringsprogrammer.
3.3.10 HMS
BIM teknologi er generelt anerkjent for å forenkle kommunikasjon i sikkerhetsmessige
forhold (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). En BIM-modell kan blant annet brukes
som et visualiserende hjelpemiddel i HMS-planlegging, for eksempel i ”sikker-jobb-analyser”2
(SJA). En kan også legge inn risikoområder og risikooppgaver i modellen slik at en vil være
spesielt påpasselig i arbeidsoppgaver som vedrører dette.
Nyere fremskritt innen BIM-teknologi leverer også anstendige utgangspunkt for utvikling av
proaktive løsninger til problemer relatert til HMS (Sulankivi, Kähkönen, Mäkelä, & Kiviniemi,
2010). Dette betyr at en vil ha direkte tilgang til hjelpemidler som kan bidra til å utarbeide
effektive løsninger for å bedre arbeidsforhold på byggeplassen gjennom informasjon fra en
BIM-modell.
3.3.11 Endringer
Ved bruk av BIM kan endringer legges rett inn i modellen og forandringer dette medfører på
andre objekter vil oppdateres automatisk. På denne måten kan endringer løses og legges i
modellen effektivt ved at modifikasjonene kan deles, visualiseres, estimeres eller beregnes
uten bruk av tidkrevende papirtransaksjoner (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).
Dersom det for eksempel var ønske om å forandre tverrsnittet i en søyle måtte en tidligere
utføre denne endringen og tilhørende ringvirkninger i alle tegningene som denne søylen
inngikk i. Det kan da være snakk om alle forskjellige plantegninger av en bygning, i tillegg til
diverse andre tegninger. Ved bruk av BIM er det tilstrekkelig å oppdatere søylen i modellen
en gang.
3.3.12 Prefabrikkering
Det fremgår av doktoravhandlingen til Moum (2008) at en ringvirkning av tidligere
prosjektering, som omtalt i kapittel 3.3.2, vil være en trend med økt bruk prefabrikkerte og
modulbaserte elementer i byggebransjen. Videre beskriver Eastman mfl. (2011) at dersom
BIM-modellen er tilstrekkelig detaljert så kan modellen brukes til bestilling av prefabrikkerte
elementer. En nøyaktig modell innehar detaljert informasjon og gir en nøyaktig
representasjon av bygningsobjektene slik at modellen kan oversendes til produsenter som
igjen kan bruke modellen som utgangspunkt for prefabrikkering. Siden komponentene
allerede er definert i 3D kan automatisk prefabrikkering skje ved å bruke maskiner med
innebygget numerisk kontroll. Denne typen for automatisk prefabrikkering brukes i dag som
standard praksis for stål og metallarbeider. Det har i tillegg vært vellykket utprøvd for
ferdigstøpte betongkomponenter og glasselementer. Bruk av BIM i denne prosessen tillater
leverandører verden over til sammen å utarbeide en modell som er detaljert nok for

2

En sikker-jobb-analyse er et møte der risikofylte arbeidspakker planlegges i forkant av utførelse for å begrense
risikoen.
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prefabrikkering av elementer. Denne formen for kommunikasjon i forkant av
prefabrikkeringsarbeid minimerer sjansen for feil og er samtidig effektiv og nøyaktig.
3.3.13 Økt bruk av lean
Bruken av BIM vil direkte kunne bidra til å gjennomføre filosofien bak The Last Planner
System. Dette fordi en visualisering av konstruksjonen, med tilhørende byggtekniske
løsninger, og en animasjon av arbeidsforløpet vil bidra til å forbedre
fremdriftsplanleggingen, gjennomsiktigheten, produksjonsstyringen og statusoppdateringen
i prosjekter (Haaland, Randby, & Tveit, 2011). Dette medfører økt fokus på prosjektet som
en helhetlig prosess og reduserer andelen av ikke-verdiskapende aktiviteter. Det påpekes
også at reduksjon av variasjon og syklustider er synergieffekter som følger bruk av BIM
(Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). Alt dette vil i større grad tilrettelegge for
involvering av nedstrøms aktører og muligheten for å utsette avgjørelser til siste ansvarlige
øyeblikk som er viktig i Lean Project Delivery System.
En viktig del av Location-Based Scheduling er å balansere arbeid og dele prosjektet opp i
lokaliteter. Ved implementering av begge disse prinsippene er bruk av BIM sentralt (Haaland,
Randby, & Tveit, 2011). En BIM-modell kan generere ”linjer i balanse” (LOB) ut fra planlagt
arbeid, og mange mener at bruken av LOB ville vært ikke-eksisterende uten BIM.
Oppdelingen av lokaliteter eller arbeidssoner, og planleggingen av hvordan disse skal brukes
gjennom prosjektet er mulig å gjennomføre gjennom en 4D BIM-modell. Selv om
oppdelingen av lokaliteter er mulig uten BIM, ville nytteverdien være begrenset
sammenlignet med kombinasjonen med BIM. En BIM-modell ville gitt nyttig informasjon om
lokalitetene langt utover den fysiske oppdelingen. BIM-modellen vil eksempelvis kunne vise
hvem som jobber i de forskjellige lokalitetene fra dag til dag, slik at det unngås at forskjellige
arbeidslag jobber på samme sted til samme tid.
3.3.14 Verifikasjon
Entreprenører er pålagt å kontrollere installasjoner av bygningselementer for å verifisere at
bygget er oppført i henhold til gjeldene lovverk og prosjekterte spesifikasjoner. Slik
verifisering kan standardiseres og forenkles ved bruk av BIM (Eastman, Teicholz, Sacks, &
Liston, 2011). BIM har i denne sammenheng to vesentlige funksjoner. Den visualiserende
effekten fra BIM gjør det enklere å forstå hvordan komplekse detaljer faktisk skal bygges.
Dernest kan informasjon om verifiserte objekter inkluderes i BIM-modellen slik at modellen
videre kan brukes som en informasjonskilde.
3.3.15 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
Dersom en BIM-modell oppdateres gjennom byggeprosessen til en som-bygget3 modell, og
inneholder riktig og nøyaktig informasjon vil modellen være et meget godt utgangspunkt for
vellykket drift og administrasjon av en bygning eller et anlegg. Dette ble utført i et prosjekt
for kystvakten i USA der det er forventet at som-bygget data i modellen vil kunne
3

En som-bygget modell inneholder informasjon om bygget slik det faktisk ble produsert.
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nyttiggjøres av anleggets fremtidige tjenesteleverandører (Eastman, Teicholz, Sacks, &
Liston, 2011). En mer nøyaktig beskrivelse av hvilken effekt dette vil ha er enda ikke kjent
som følge av at BIM er fortsatt er relativt nytt i denne sammenheng.
3.3.16 Ombygging
Dersom en BIM-modell er oppdatert med som-bygget informasjon vil ombygging av et
eksisterende bygg kunne gjøres med utgangspunkt i BIM-modellen. Modellen vil gi god
informasjon om bygget som ikke er like tilgjengelig i 2D tegninger. Blant annet plassering av
skjulte komponenter i vegger og dekker vil komme bedre til syne i modellen. Dette forenkler
ombygging og minsker risikoen for feil.
3.3.17 Interoperabilitet
BIM åpner muligheten for at en datamaskin skal kunne tolke mye informasjon automatisk fra
en BIM-modell, som ikke er mulig ved bruk av 2D tegninger. I denne forbindelse er
interoperabilitet et interessant begrep. Interoperabilitet brukes om evnen til ulike systemer
til å arbeide sammen, eller inter-operere. Begrepet brukes ofte i en teknisk forstand, der det
gjerne er snakk om semantisk interoperabilitet som beskriver evnen datasystemer har for å
utveksle data mellom applikasjoner, som jevner arbeidsflyt og letter automatisering slik at
en ikke er avhengig av mennesker for å tolke dataens betydning (Eastman, Teicholz, Sacks, &
Liston, 2011).
Det eksisterer mange ulike programvarer for BIM, og programvarene inter-operer ikke
nødvendigvis godt sammen. I et byggeprosjekt er det som nevnt tidligere ønskelig å sette
sammen modeller fra forskjellige fag til en sammensatt modell. Det vil da være behov for en
automatisert prosess som forenkler en slik sammensetning selv om ulike aktører bruker
forskjellige typer programvarer. En løsning på denne utfordringen er åpne standarder som
kan brukes felles mellom ulike leverandører slik at ulik programvare kan kommunisere og
utveksle data. I et møte mellom de seks største rådgiverselskaper i Norge ble det opprettet
et fempunkts mandat for å sette fart i både bruk og utvikling innen BIM. Et av punktene i
dette mandatet var at aktørene skulle samarbeide med BuildingSMART for videreutvikling av
IFC, IFD og IDM (Seehusen, 2010). BuildingSMART er en internasjonal utvikler av standarder
for digitalisering i byggebransjen på åpne formater som skal sikre dataflyt gjennom hele
verdikjeden, fri konkurranse og en mer effektiv byggebransje (BuildingSMART, 2012 b). Dette
skal oppnås ved å gjøre BIM mer universelt gjennom tre standarder; datamodell (IFC),
dataordbok (IFD) og prosess (IDM). Standardene kan benyttes isolert, men konseptet støttes
best av samhandling mellom de ulike standardene som vist i ”BuildingSMART trekanten”, se
Figur 11.
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Figur 11: BuildingSMART trekanten (BuildingSMART, 2011)

Videre følger en kort beskrivelse av de åpne standardene som BuildingSMART utvikler.
Datamodell
Industry Foundation Classes (IFC) er et felles filformat for BIM-modeller, uavhengig av
hvilken programvare som benyttes (BuildingSMART, 2012 a). Det vil si at aktører med
forskjellig programvare likevel kan utveksle komplekse modeller siden filformatet som
modellen lagres i er universelt. Dette muliggjør tverrfaglig samarbeid sammen med bruk av
velkjent programvare som brukes internt i et firma.
Dataordbok
International Framework for Data Dictionarys (IFD) er en ordbok som gir grunnlag for felles
terminologi innen BIM (BuildingSMART, 2012 c). Dette tillater entydig tolkning av
egenskaper og produktspesifikasjoner i forskjellige BIM-modeller. Dette er vesentlig for at
programvarene skal være i stand til å forstå innholdet og egenskapene i modellene som
utveksles.
Prosess
Information Delivery Manual (IDM) omhandler prosessen ved å spesifisere leveranser med
hensyn på aktører, prosedyrer og krav til leveranser i prosjekter (BuildingSMART, 2012 d).
Dette er viktig for at alle fag som er tilknyttet et prosjekt skal kunne samhandle effektivt.
IDM kan også nyttiggjøres i forbindelse med utviklingen av BIM gjennom kommunikasjon
mellom brukere og programvareutviklere.
3.3.18 Kommunikasjonsmodeller
Som i de fleste andre bransjer er det også i byggebransjen ønskelig å kommunisere effektivt.
Effektiv kommunikasjon handler blant annet om å få riktig informasjon til ønsket tid. Dette
er igjen avhengig av effektiv administrering av informasjon. I dette kapittelet beskrives to
ulike modeller for deling av informasjon, der modellen med felles server har klare fordeler
ved bruk av BIM.
Tradisjonell modell
Den tradisjonelle metoden for deling av informasjon går ut på at en sender gir informasjon
til en eller flere mottakere, se Figur 12. Selve sendeprosessen har i senere tid blitt vesentlig
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effektivisert gjennom blant annet faks og internett. Det er i dag meget enkelt og effektivt å
spre informasjon til flere mottakere gjennom e-post. Mottakerens jobb er derimot fortsatt
den samme - mottatt informasjon må tilegnes.

Figur 12: Tradisjonell kommunikasjonsmodell

I denne kommunikasjonsmodellen er mottakeren svært utsatt. Problemer som kan oppstå
innebærer koordineringsproblemer, vanskeligheter med å få relevant informasjon og
problemer med tolkning av mottatt informasjon (Kalny, 2007). Mottakeren er med andre ord
svært avhengig av senderen i denne modellen, derfor presenteres her en
kommunikasjonsmodell som nyttiggjør en felles server.
Modell med felles server
Internettets inntog har i tillegg til å effektivisere den tradisjonelle sendeprosessen også
muliggjort en ny type kommunikasjonsmodell. I denne kommunikasjonsmodellen kan
mottakeren hente ønsket informasjon fra en felles server. Dette gjøres ved at all aktuell
prosjektinformasjon lagres på en felles server som alle prosjektdeltakere har tilgang til.
Dermed kan alle prosjektdeltakere enkelt laste opp og ned ønsket informasjon uten å være
avhengig av en sender. Dette illustreres i Figur 13 der sirkelen som illustrerer ønsket
informasjon er på mottakerens side av prosessen og dermed under mottakerens kontroll. I
tillegg til å effektivisere selve kommunikasjonsprosessen ytterligere vil denne
kommunikasjonsmodellen også sikre at alle mottar identisk informasjon som ikke er
forringet gjennom menneskelige mellomledd.

Figur 13: Kommunikasjonsmodell med felles server

Kommunikasjon i praksis
I byggebransjen produserer mange aktører informasjon og data som kun er fokusert mot sitt
eget fag. Denne informasjonen er gjerne også lagret internt hos aktøren, noe som gjør det
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tungvint for andre aktører å få tak i informasjonen gjennom den tradisjonelle
kommunikasjonsmodellen. Dette scenarioet er illustrert i Figur 14 som informasjonskaos.

Figur 14: Deling av informasjon (Kalny, 2007)

I senere tid har imidlertid også kommunikasjonsmodellen med felles server gjort seg mer
gjeldene i byggebransjen. Det har blitt vanligere praksis i prosjekter å leie en felles server fra
et webhotell som alle aktører har tilgang til. På denne serveren lagres prosjektdokumenter
slik at alle prosjektdeltakere har mulighet til å hente ønsket informasjon uten å være
avhengig av en menneskelig sender. Denne løsningen tilrettelegger også for tverrfaglig
samarbeid i en felles BIM-modell. Aktørene jobber da kontinuerlig i samme modell som er
lagret på en felles server der alle kan hente ut eller legge inn informasjon. Denne løsningen
er illustrert i Figur 14 som felles prosjektmodell.
Et eksempel på hvordan denne løsningen kan fungere i praksis er illustrert i Figur 15 som
viser hvordan flere brukere jobber samtidig i samme modell med bruk av fargekoder.
Fargekodene informerer deg øyeblikkelig om hvilke elementer du har utarbeidet og har
kontroll over, og hvilke elementer du må sende en forespørsel før du kan få tilgang til å gjøre
endringer i. Grunnen til at man ønsker å bruke fargekoder er å sikre arbeidet.

Figur 15: Tverrfaglig arbeid i en felles BIM-modell (Frausto-Robledo, 2009)
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Til tross for at det illustreres i Figur 15 at det er mulig for flere aktører å jobbe samtidig i
samme modell, vil nok ikke denne formen for samhandling bli vanlig praksis i byggebransjen
før teknologien og kunnskapen om BIM er utviklet mer enn hva som er tilfellet i dag. Det
som derimot blir vanligere er at modeller, som utarbeides separat hos de forskjellige fagene,
settes sammen oftere, og ikke kun før en kollisjonskontroll. En slik sammensatt modell kan
da ligge tilgjengelig for alle prosjektdeltakere på den delte serveren og oppdateres jevnlig
med prosjektering fra ulike fag.

3.4 Effekter og utfordringer ved bruk av BIM
Dette kapittelet tar for seg hvilken effekt bruk av BIM har og hvilke utfordringer en står
overfor i implementeringen av BIM i byggebransjen.
3.4.1 Effekter ved bruk av BIM
BIM er udiskutabelt ansett som et positivt bidrag i en positiv utvikling i byggebransjen mot
forbedring innen en rekke parametre der produktivitet og kvalitet bør trekkes spesielt frem.
Eastman mfl. (2011) beskriver det slik: ”When implemented appropriately, BIM facilitates a
more integrated design and construction process that results in better quality buildings at
lower cost and reduced project duration”.
En studie fra CRC Construction Innovation (2007) hevder at en ved å ta i bruk BIM kan oppnå
følgende effekter (Azhar, Hein, & Sketo, 2008):







Raskere og mer effektive prosesser
Bedre design
Kontrollert informasjon om livssykluskostnader og miljø
Bedre produksjonskvalitet
Automatisering av prosesser
Bedre kundeservice

Begge kildene hevder altså at en ved å bruke BIM kan oppnå en effektivisering av prosesser
og forbedret kvalitet. Dette underbygges av en studie utført ved Standford University Center
for Intergrated Facilities Engineering som er basert på tall fra 32 større prosjekter som har
brukt BIM. Studien konkluderte med følgende effekter (CIFE, 2007):






Opp mot 40 % eliminering av ikke-budsjetterte endringer
Kostnadsestimering innenfor 3 % nøyaktighet
Opp mot 80 % reduksjon av tidsbruk knyttet til kostnadsestimering
Opp til 10 % av kontraktverdi spart grunnet kollisjonskontroll
Prosjektets varighet er redusert med opp till 7 %

Resultatene fra denne undersøkelsen beskriver omfanget av fordelene en kan oppnå
gjennom bruk av BIM. Det bør nevnes at BIM er et verktøy i stor utvikling, og det kan
dermed antas at potensialet til BIM i dag er større enn resultatene fra 2007 tilsier.
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Begge studiene og den meget anerkjente boken BIM Handbook er altså i overensstemmelse
om at BIM, dersom det implementeres og brukes riktig, vil ha en meget positiv effekt i
byggeprosjekter og i byggebransjen.
3.4.2 Utfordringer ved bruk av BIM
Dette avsnittet omhandler momenter som innebærer risiko og utfordringer ved bruk av BIM.
Eierskap til produsert data
En juridisk utfordring ved bruk av BIM innebærer å bestemme hvem som eier hvilke data,
hvem som skal betale for det og hvem som er ansvarlig for at informasjonen er korrekt
(Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). Denne utfordringen er spesielt aktuell i de tilfeller
der flere fag er inkludert i samme modell og i tilfeller der aktører bidrar med særegne,
egenutviklede løsninger (Thompson & Miner, 2010). Det jobbes kontinuerlig med utvikling
av kontrakter og retningslinjer som skal behandle utfordringer i forbindelse med eierskap til
data.
Lisenskonflikter
Alle aktører som har tilgang til en felles BIM-modell må ha tilgang til de lisenser som kreves i
forbindelse med dette arbeidet. Eksempelvis kan det her oppstå problemer dersom en aktør
nyttiggjør seg av informasjon fra tredjepart i modellen som andre aktører ikke har lisens til å
bruke (Thompson & Miner, 2010).
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4. Casestudie – Kirkeveien 71
I dette kapittelet presenteres oppgavens casestudie av AF Gruppens byggeprosjekt i
Kirkeveien 71. Resultatene som fremgår av casestudien er spesielt rettet mot besvarelse av
forskningsspørsmål nummer tre, fire og fem. Kapittelet innledes med kort
bakgrunnsinformasjon om AF Gruppen og byggeprosjektet i Kirkeveien 71 for å plassere
casestudien i en bredere kontekst. Deretter vil kapittelet systematisk ta for seg ønsket,
planlagt og faktisk bruk av BIM i prosjektet. Casestudien bygger som nevnt i metodekapitlet
på intervjuer og prosjektdokumenter. Der det er brukt prosjektdokumenter som kilde er
referanse oppgitt, mens resterende resultater er bygget på intervjuene som er vedlagt.

4.1 AF Gruppen
AF Gruppen ble stiftet i 1985 av en gruppe kolleger som valgte å gå ut av to større norske
entreprenørselskaper. Kollegene ønsket å skape et selskap der en ble belønnet for å skape
lønnsom vekst. Dette skulle gjøres gjennom frihet til å utøve ”entreprenørånd” som
innebærer å tenke annerledes og å finne bedre og mer fremtidsrettede metoder for
verdiskapning. Fra dette kommer slagordet til AF – ”Adressing Future” (AF Gruppen, 2011 a).
I 2011 omsatte AF Gruppen for 7,4 milliarder NOK med et resultat på 404 millioner NOK.
Med omtrent 2 500 ansatte er AF Gruppen et av de aller største entreprenørselskapene i
Norge (AF Gruppen, 2011 a).
I 1997 fusjonerte AF Gruppen med Ragnar Evensen AS som var store innenfor bygg i Osloområdet. Bygg Oslo er også den spesifikke avdelingen som denne oppgaven handler om.
Figur 16 illustrerer hvordan AF Gruppen er bygget opp med fem virksomhetsområder;
anlegg, bygg, eiendom, miljø og energi, og hvor Bygg Oslo befinner seg i AF Gruppen.

Figur 16: Organisasjonsoversikt i AF Gruppen (AF Gruppen, 2011 b)
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4.1.1 BIM i AF Gruppen
Implementering av BIM i AF Gruppen er en løpende prosess som har pågått siden 20092010. Det er opprettet en styringsgruppe som behandler strategi innen implementering og
bruk av BIM gjennom møter hver annen måned. Flere fra Bygg Oslo er med i denne
styringsgruppen, blant annet BIM koordinatoren for Kirkeveien 71 som i senere tid har fått
en ny stilling som utviklingsleder innen BIM.
Hovedstrategien som er utarbeidet av styringsgruppen er å heve kvalitetsnivået på BIM jevnt
over i hele bedriften. AF Gruppen har derfor gått ut i relativt stor bredde når det gjelder bruk
av BIM. Dette innebærer at AF Gruppen ønsker å bruke BIM i et høyt antall prosjekter til
tross for at dette kan ha en negativ innvirkning på kvaliteten på selve arbeidet med BIM i en
midlertidig implementeringsfase. Som et resultat av denne strategien er det nedskrevet i
foretningsplanen til AF Gruppen at prosjekter med en kontraktssum over 100 millioner skal
bruke BIM. Prosjektet i Kirkeveien 71 er et godt eksempel på denne breddesatsingen.
Prosjektet er et av de første BIM-prosjektene i AF Gruppen, til tross for at flere av
intervjuobjektene mente at prosjektet i utgangspunktet ikke var spesielt godt egnet for BIM
på grunn av vanskeligheter med eksisterende bygg.
En relativt innarbeidet prosedyre er at BIM brukes aktivt i nesten alle anbud, anslagsvis i 95
% av alle prosjekter. Unntakene er spesielt små eller enkle prosjekter der en ikke vil oppnå
noen særlige gevinster ved å bruke BIM. På sikt er det også ønskelig å innarbeide prosedyre
om at BIM også brukes i prosjektering i nær alle prosjekter med tverrfaglig koordinering og
kontroll i samspill med i hovedsak fem fag; ARK, RIB, RIE og RIV. I den forbindelse har AF
Gruppen i senere tid jobbet med innhenting av dokumentasjon og erfaringer fra arbeid med
BIM. Med dette som grunnlag utarbeides det nå prosedyrer for hvordan man skal ta i bruk
BIM i et byggeprosjekt og veiledning på spesielle bruksområder som for eksempel
mengdeuttak. Resultatet av dette arbeidet skal etter planen lanseres høsten 2012.
I skrivende stund har AF Gruppen ansatt seks personer med grunnlag i kompetanse innen
BIM, og gjennomført fire BIM-prosjekter som vil si at alle fem fag som nevnt tidligere (ARK,
RIB, RIE, RIV) prosjekterer med BIM. Videre er åtte av Bygg Oslos totalt 20 pågående
prosjekter såkalte BIM-prosjekter. I syv av de 12 resterende prosjektene er deler av
prosjekteringen utført med BIM. Prosjektet i Kirkeveien 71 er et av de syv sist nevnt
prosjektene.

4.2 Kirkeveien 71
Byggeprosjektet i Kirkeveien 71 er et todelt prosjekt. Første byggetrinn omfatter Kirkeveien
71 A samt en parkeringskjeller og byggetrinn 2 omfatter Kirkeveien 71 B. Sammen utgjør
Kirkeveien 71 A og B en arkitektonisk helhet (ABBL, 2011 c). Figur 17 er en oversiktsmodell
som illustrerer hvordan prosjektet skal se ut ved ferdigstillelse av første byggetrinn.
Bygningsdelen med sort tak utgjør Kirkeveien 71 A, mens bygningsdelen med grått tak utgjør
Kirkeveien 71 B som i denne modellen er likt eksisterende bygg.
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Figur 17: Oversiktsmodell av Kirkeveien 71 A (ABBL, 2011 c)

Kirkeveien 71 A er under produksjonen oppdelt i tre deler; A1, A2 og A3. I Figur 17 er A1 øvre
del, A2 midtre del og A3 høyre del. Denne oppdelingen fremgår også av Figur 18 som
illustrerer A1 og A2 med en åpen heissjakt og trappeoppgang som skille (sett fra vest), og
Figur 19 som illustrerer A2 og A3 med brannvegg som skille (sett fra syd). Både A1 og A2 er
ombygging av eksisterende bygg, mens A3 er et nybygg.

Figur 18: Modell som viser vestvendt fasade av A1 og A2 (ABBL, 2011 a)

Figur 19: Modell som viser sydvendt fasade av A2 og A3 (ABBL, 2011 a)

Byggestart for Kirkeveien 71 A fant sted i mai 2011, og ferdigstillelse er planlagt i oktober
2012. Prosjektet omfatter 85 leiligheter og parkeringsanlegg med ca. 170 parkeringsplasser
samt utomhusanlegg. Etter nesten 50 år som næringsbygg, var bygningene i Kirkeveien 71
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ganske slitne. I ombyggingsdelene A1 og A2 ble hele bygget strippet ned til det kun stod
søyler, dragere og dekker igjen, mens A3 bygges opp fra grunnen. Parkeringsanlegget bygges
over to plan under jorden. Over parkeringsanlegget anlegges derfor membran og det
opprettes felles uteareal, se Figur 20.
I prosjektet er Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) byggherre og AF Gruppen fungerer som
totalentreprenør. Kontraktssummen for prosjektet er 165 millioner kroner eksklusive
merverdiavgift (Kontrakt, 2011).

Figur 20: Illustrasjonsmodell av A1 og A2 samt uteareal og parkeringskjeller (ABBL, 2011 b)

Videre vil casestudien omhandle hvordan BIM ble brukt i Kirkeveien 71 A, altså i prosjektets
første byggetrinn.

4.3 Ønsket bruk av BIM
I dette avsnittet skal forskningsspørsmål nummer tre besvares. Kapittelet beskriver først
hvilket utgangspunkt de aktuelle aktørene har vedrørende BIM på et overordnet
konsernnivå. Deretter omhandles ønsket bruk av BIM i Kirkeveien 71 A.
4.3.1 Utgangspunkt på konsernnivå
AF Gruppen
I foretningsplanen til AF Gruppen er det nedskrevet at prosjekter med en kostnadsramme
over 100 millioner skal bruke BIM. Dette overordnede målet er derimot ikke presisert i
nærmere detalj.
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I intervjuet med BIM koordinatoren fra AF Gruppen, fremgår det at en innarbeidet prosedyre
er at BIM brukes aktivt i nesten alle anbud, anslagsvis i 95 % av alle prosjekter. Unntakene er
spesielt små eller enkle prosjekter der en ikke vil oppnå noen særlige gevinster ved å bruke
BIM. På sikt er det i tillegg er det ønskelig å innarbeide prosedyre om at BIM også brukes i
prosjektering i nær alle prosjekter med tverrfaglig koordinering og kontroll i samspill med i
hovedsak fem fag: ARK, RIB, RIE, RIV, men AF Gruppen har ikke kommet dit i utviklingen
enda.
Arkitekt (ARK)
Hos ARK er utgangspunktet at BIM bør brukes på alle prosjekter med nybygg. Med dagens
utvikling og kompetanse medfører prosjektering med BIM noe mer kostnader til tegning,
men dette tas igjen utover i prosjektet med de fordeler BIM medbringer, dette omhandles
mer senere.
I ombyggingsprosjekter tilsier erfaring at BIM er vanskeligere å bruke og at det ofte oppstår
en del problemer ved å tegne eksisterende bygg. Dette begrunnes blant annet med at
eksisterende tegningsgrunnlag ofte inneholder avvik i forhold til faktisk bygg, samt at det
faktiske bygget er bygget med flere feil enn hva som er vanlig i dag. Dette kan være feil som
skjevheter i vegger og dekker som kan bli komplisert å modellere med BIM. Derfor er det
mindre aktuelt å bruke BIM i denne typen prosjekter.
Rådgivende ingeniør byggeteknikk (RIB)
RIB ønsker i utgangspunktet å bruke BIM i alle prosjekter. Det er derimot slik at RIB kun har
tre heltidsansatte ”BIM-eksperter”. De fleste ansatte har dog kompetanse til å modellere i
BIM, men varierende kompetanse på utførelse av tekniske beregninger med BIM. På grunn
av dette kan det tidvis oppstå en mangel på kapasitet av kompetanse innen BIM, slik at RIB i
noen prosjekter ikke har mulighet til å modellere med BIM. I slike situasjoner prioriterer RIB
større prosjekter først.
Videre er det hos RIB omtrent alltid ønskelig å bruke BIM på formtegninger av prosjektet.
Dette er hensiktsmessig fordi det gir god oversikt på kort tid til grove beslutninger som for
eksempel valg av type bæresystem. Det varierer derimot mer fra prosjekt til prosjekt om det
er ønskelig å utføre tekniske beregninger som for eksempel armering med BIM. Dette fordi
det kreves vesentlig høyere kompetanse innen BIM for å utføre slike beregninger.
4.3.2 Ønsket bruk av BIM prosjektet
Byggherren var den parten som ytret ønske om at det skulle brukes BIM i prosjektet. Ønsket
om BIM ble senere omgjort til et krav som byggherren stilte overfor AF Gruppen. Dette
kravet kom i form av et skriv der kontraktssummen også ble økt med anslagsvis 30 000
kroner. Byggherrens primære formål var at BIM skulle brukes til å lage visuelle modeller til
markedsføring og prospekter i forbindelse med salg av leilighetene og mulighet til å kjøre en
BIM-basert kollisjonskontroll, men utover dette var omfanget av bruk av BIM i prosjektet
uspesifisert.
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Med et utgangspunkt om at det skulle brukes BIM i prosjektet ønsket AF Gruppen ved BIM
koordinatoren at både ARK og RI skulle bruke BIM til prosjektering med målsetting om at
dette skulle kunne benyttes til blant annet kollisjonskontroll og mengdeuttak. Internt i
prosjektgruppen i AF Gruppen ble ikke ønsket bruk av BIM i prosjektet omtalt i særlig grad.
Både ARK og RIB var positive til bruk av BIM. Ingen av partene hadde særlig erfaring med
BIM fra tidligere, men bedriftene ønsket å bruke BIM i større grad i fremtiden. Resterende RI
ønsket ikke å bruke BIM i prosjektet. Kravet om bruk av BIM ble heller ikke overholdt av
resterende RI.
Tabell 2 er en sammensatt modell basert på svarene fra alle intervjuene. Tabellen inneholder
altså en felles oppfatning av hvilke bruksområder det var ønsket å bruke BIM til i dette
prosjektet.
Bruksområde
Beregning av byggekostnader
Tidlig utviklet skjematisk modell
Tidlig samarbeid på tvers av fag
Energiberegning, -simulering, -optimering
Akustikkberegning, -simulering, -optimering
Brannklasseberegning, -simulering, -optimering
Ytelsesoptimering (konstruksjon, arealutnyttelse)
Visualisering:
 I tidligfase
 I produksjon
 I forbindelse med salg 
Kollisjonskontroll
Mengdeuttak
Kalkulasjon
4D planlegging (3D + tid)
HMS planlegging
Økt bruk av prefabrikkerte elementer
Økt bruk av lean (filosofi, ”verktøy”)
Endringer
Verifikasjon
Forvaltning, drift og vedlikehold
Eventuell ombygging

Ønsket
X
X
X

Ikke ønsket

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabell 2: Ønsket bruk av BIM

Ut ifra tabellen er det tydelig at ønsket bruk av BIM i prosjektet var relativt omfattende. Det
var derimot ikke ønskelig å bruke BIM i tekniske beregninger. Dette ble i hovedsak
begrunnet med sen avklaring om bruk av BIM i prosjektet, og at prosjektet omfatter bygging
av leiligheter der store deler av disse beregningene er standardiserte enkle beregninger hvor
en ikke ønsker å teste nye metoder ved bruk av BIM.
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Et flertall ønsket ikke å bruke BIM til 4D planlegging, men meningene her var delte. En av
grunnene til de ulike oppfatningene var trolig at omfanget av hvilken grad en skulle
gjennomføre 4D planlegging ble tolket forskjellig. De som faktisk ønsket 4D planlegging
ønsket dette med et utgangspunkt om at dette skulle kunne brukes til riggplanlegging.
Flertallet anså derimot 4D planlegging som et bruksområde som i utgangspunktet er basert
på planlegging av den faktiske produksjonen. Dette var ikke ønsket i prosjektet på grunn av
at dette krever høyere teknisk kompetanse innen BIM som ikke var tilgjengelig for dette
prosjektet.
Det var heller ikke ønsket å bruke BIM til å øke bruken av prefabrikkerte elementer i
prosjektet. Dette ble begrunnet med at prosjekteringen har hengt etter i prosjektet, mens
prefabrikkering er avhengig av at prosjekterte bygningselementer er ferdig utarbeidet i god
tid i forkant av bygging.
Det var generelt stor usikkerhet blant intervjuobjektene om det var ønskelig å bruke BIM til
økt bruk av lean produksjonsfilosofi i prosjektet. Et klart flertall konkluderte dog med at
dette ikke var ønskelig grunnet manglende kunnskap og erfaring om hvordan BIM kunne
nyttiggjøres i denne sammenheng.

4.4 Planlagt bruk av BIM
I dette avsnittet skal forskningsspørsmål nummer fire besvares. Kapittelet omhandler først
hvilken planlegging som lå til grunn for bruk av BIM. Deretter beskrives planlagt bruk av BIM
med tanke på bruksområder og til slutt hvordan BIM var inkludert i kontrakter.
4.4.1 Planlegging
Da prosjektet ble påstartet var AF Gruppen i en tidligfase når det gjelder implementering av
BIM. AF Gruppen hadde ikke gjennomført noen prosjekter fullt ut med BIM på dette
tidspunkt. Siden BIM var såpass nytt fantes det ikke noen gode prosedyrer på planlegging
innenfor bruk av BIM.
Et prosjekteringsmøte i prosjektets tidligfase der AF Gruppen, ARK, RIB og byggherre deltok,
var i hovedsak den planleggingen som lå til grunn for bruk av BIM i prosjektet. Møtet
omhandlet visse forutsetninger, grunnbestemmelser og ønsket omfang i BIM-modeller. Noe
mer spesifikt ble det blant annet avklart føringer for et felles innsettingspunkt og at
hovedformålet med bruk av BIM var å muliggjøre en BIM-basert kollisjonskontroll.
Det var ingen planlegging med hensyn på BIM med RIE eller RIV.
4.4.2 Planlagt bruk
Til tross for at det ikke lå omfattende planlegging til grunn for hvilket omfang BIM skulle
benyttes i prosjektet, så hadde prosjektdeltakerne allikevel visse formeninger om hvilke
bruksområder det var planlagt at BIM skulle brukes til. En sammensetting av
prosjektdeltakernes formeninger om planlagt bruk av BIM fremgår i Tabell 3.
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Bruksområde
Beregning av byggekostnader
Tidlig utviklet skjematisk modell
Tidlig samarbeid på tvers av fag
Energiberegning, -simulering, -optimering
Akustikkberegning, -simulering, -optimering
Brannklasseberegning, -simulering, -optimering
Ytelsesoptimering (konstruksjon, arealutnyttelse)
Visualisering:
 I tidligfase
 I produksjon
 I forbindelse med salg 
Kollisjonskontroll
Mengdeuttak
Kalkulasjon
4D planlegging (3D + tid)
HMS planlegging
Økt bruk av prefabrikkerte elementer
Økt bruk av lean (filosofi, ”verktøy”)
Endringer
Verifikasjon
Forvaltning, drift og vedlikehold
Eventuell ombygging

Planlagt

Ikke
planlagt
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabell 3: Planlagt bruk av BIM

Resultatene som fremgår av Tabell 3 er relativt like som resultatene for ønsket bruk av BIM.
Det var derimot ikke planlagt at BIM skulle brukes til beregning av byggekostnader. Dette
ville ikke vært hensiktsmessig med tanke på at store deler av byggekostnadene allerede var
beregnet da det ble avklart at BIM skulle brukes i prosjektet.
Det var heller ikke planlagt at BIM skulle brukes til HMS planlegging. Det bør påpekes at
meningene var noe sprikene på dette punktet. Hovedårsaken til uenigheten blant
prosjektdeltakerne er at HMS var en faktor i riggplanleggingen som var planlagt med BIM.
Det var derimot ikke planlagt at BIM skulle brukes aktivt under produksjon til HMS-relaterte
områder som for eksempel SJA eller særskilt merking av utsatte arbeidssoner i modell. På
bakgrunn av dette ble det konkludert med at det ikke var planlagt at BIM skulle brukes til
HMS planlegging.
4.4.3 Kontrakter
BIM var inkludert i kontrakt mellom AF Gruppen og byggherre. I kontrakten var det ikke
spesifisert hvilket omfang BIM skulle benyttes i prosjektet, utover det faktum BIM skulle
brukes.
BIM var også kontraktfestet mellom AF Gruppen og ARK, men heller ikke her var omfanget
spesifisert.
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I kontrakten mellom AF Gruppen og RIB var det formulert at RIB skulle bruke BIM i
prosjektering av nybygg, altså A3 og parkeringskjeller. Det var her spesifisert at RIB skulle
bistå med en IFC-modell som skulle kunne brukes i en kollisjonskontroll.
BIM var ikke kontraktsfestet med RIE eller RIV.

4.5 Faktisk bruk av BIM
I dette avsnittet skal forskningsspørsmål nummer fem besvares. Kapittelet tar for seg faktisk
bruk av BIM ved å se på faktisk innhold i modeller og faktisk bruk av modellene.
4.5.1 Kompetanse
Internt i prosjektgruppen var det ingen teknisk kompetanse innen BIM. Det var heller ingen
som var spesielt stødige i bruk av BIM terminologi. Generelt følte alle i prosjektgruppen seg
utrygge med BIM som tema. Det var derimot noe generell kunnskap om hva BIM kan brukes
til, men i det hele var kompetansen på BIM lav internt i prosjektgruppen.
Utenfor prosjektgruppen var BIM koordinatoren den største kompetansen tilknyttet
prosjektet fra AF Gruppen. BIM koordinatoren har utdannelse innen BIM teknikk og har med
det en omfattende kompetanse innen BIM. BIM koordinatoren har ansvar for flere
prosjekter samtidig og er lokalisert sentralt på hovedkontoret til AF Gruppen. BIM
koordinatoren har derfor ikke ansvar for å drive med løpende kommunikasjon vedrørende
BIM i alle prosjektene han har ansvar for. Prosedyren i AF Gruppen er at kommunikasjon skal
gjøres med utgangspunkt i prosjektgruppen, da gjerne ved prosjektleder eller
prosjekteringsleder, mens fagpersoner som for eksempel en BIM koordinator skal fungere
som en støttefunksjon i denne sammenheng.
Hos ARK var en av personene som var tilknyttet Kirkeveien meget god i ArchiCAD 4, og er
omtalt som en nøkkelperson i firmaet innen BIM. De resterende i prosjektgruppen hos ARK
kan etter hvert bruke BIM på et ok nivå, til tross for at flere av dem hadde liten til ingen
erfaring med BIM i forkant av prosjektet. Samlet sett har ARK god kompetanse innen BIM,
mye på grunn av godt internt samarbeid.
RIB hadde en fast ansatt med middels kompetanse som var ansvarlig for grovmodellen som i
hovedsak omfatter betongarbeider. Denne modellen var ikke særlig komplisert slik at
kompetansenivået var akseptabelt. Arbeidet som omfattet stålarbeider i modellen ble utført
av en deltidsansatt, leid inn fra Tekla5, som har meget god kompetanse innen BIM. Samlet
sett har RIB god kompetanse innen BIM dersom de klarer å fordele arbeidsoppgaver etter
kompetansenivå slik som i dette prosjektet.
4.5.2 Faktisk innhold i BIM-modeller
ARK tegnet hele prosjektet med BIM. Det betyr at all informasjon som er nødvendig for ARK
var inkludert i modellen til ARK. RIB utviklet en grov BIM-modell av A3 i prosjektets
4
5

BIM programvare som brukes hos ARK.
BIM programvare som brukes hos RIB.
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tidligfase. Denne modellen ble brukt som en skissemodell for å få oversikt over prosjektet,
men modellen inneholdt ikke informasjon som kunne brukes videre i produksjonen. RIB
brukte derimot BIM til modellering av stålarbeider. Denne informasjonen var nøyaktig slik at
den kunne brukes videre til produksjon.
BIM koordinatoren utviklet en råbyggmodell for eksisterende bygg (A1 og A2) som var
sammensatt med koordinater fra stikker. Denne modellen inneholdt dermed informasjon
om faktisk plassering av eksisterende bygg kontra informasjon fra eksisterende
tegningsgrunnlag. BIM koordinatoren utviklet også en modell som skulle være mer
tilgjengelig for prosjektgruppen i et program som heter Solibri. Dette programmet har et
enkelt brukergrensesnitt som alle i prosjektet hadde mulighet til å både bruke og mestre. En
modell av denne typen er en svært forenklet BIM-modell der en blant annet har mulighet til
å kjøre visninger av utvalgte fag og utføre enkle målinger.
Tabell 4 beskriver hvilken informasjon som var tilgjengelig i BIM-modellene som var
tilknyttet prosjektet. Tabellen beskriver altså kun potensiell informasjon som ligger i de
forskjellige modellene, men sier ikke noe om denne informasjonen faktisk ble brukt.
Inneholdt
Bruksområde
Inneholdt
ikke
Beregning av byggekostnader
X
Tidlig utviklet skjematisk modell
X
Tidlig samarbeid på tvers av fag
X
Energiberegning, -simulering, -optimering
X
Akustikkberegning, -simulering, -optimering
X
Brannklasseberegning, -simulering, -optimering
X
Ytelsesoptimering (konstruksjon, arealutnyttelse)
X
Visualisering:
 I tidligfase
X
 I produksjon
X
 I forbindelse med salg 
X
Kollisjonskontroll
X
Mengdeuttak
X
Kalkulasjon
X
4D planlegging (3D + tid)
X
HMS planlegging
X
Økt bruk av prefabrikkerte elementer
X
Økt bruk av lean (filosofi, ”verktøy”)
X
Endringer
X
Verifikasjon
X
Forvaltning, drift og vedlikehold
X
Eventuell ombygging
X
Tabell 4: Faktisk innhold i BIM-modell

Det var motstridene meninger blant intervjuobjektene om BIM-modellene i prosjektets
tidligfase inneholdt informasjon om både skjematiske løsninger og til samarbeid på tvers av

4. Casestudie – Kirkeveien 71

fag. Dette er områder som er vanskelig å gi et konkret svar på siden det kun var to aktører
som brukte BIM. Faktum er dog at både ARK og RIB utviklet skjematiske modeller i
prosjektets tidligfase som inneholdt informasjon som kunne brukes til å vurdere ulike
løsninger og samarbeid på tvers av fag. Modellene inneholdt altså informasjon innenfor
disse bruksområdene til tross for at informasjonen ville vært mer nyttig dersom også flere
aktører hadde brukt BIM.
I realiteten var det kun ARK som utviklet en BIM-modell som hadde et tilstrekkelig
informasjonsnivå til å fungere som utgangspunkt for kollisjonskontroll siden RIB kun utviklet
en ferdig oppdatert modell med informasjon om stålarbeider. Med tanke på at det kreves
informasjon fra minimum to fag for at en kollisjonskontroll skal ha noen hensikt inneholdt
BIM-modellene dermed ingen nyttig informasjon innenfor dette bruksområdet.
Ingen av BIM-modellene inneholdt informasjon som direkte kunne brukes til kalkulasjon og
økonomioppfølging under produksjon. Denne posten er dermed også forandret fra hva som
var planlagt.
4.5.3 Tidsforløp
Det er generelt vanskelig å anslå når prosjekteringsarbeid er ferdigstilt på grunn av alle
endringer som kommer og diverse problemer som oppdages underveis i et byggeprosjekt. Til
tross for det ble aktørene som brukte BIM spurt om omtrent når respektive BIM-modeller
stod ferdig i forhold til informasjonen som lå til grunn i prosjekteringsfasen.
Råbyggmodellen som ble laget av BIM koordinatoren var ferdig i april 2011.
BIM-modellen til RIB var ferdig i mai 2011.
BIM-modellen til ARK var ferdig sommeren 2011.
I intervjuet med RIB fremgikk det at det ble det oppdaget en feil i aksesystemet som var
felles for hele prosjektet etterkant av mai 2011 da modellen stod ferdig. Denne feilen måtte
endres i samtlige modeller. Dette er dog den eneste vesentlige endringen som ble gjort i
modellene etter ferdigstillelse ut i fra det prosjekteringsgrunnlaget som da lå til grunn.
Til tross for at BIM-modellene var ferdige omtrent på samme tidspunkt som byggestart har
prosjekteringen i prosjektet tidvis hengt etter produksjonen. Grunnen til dette er som nevnt
innledningsvis at det kom endringer og ble oppdaget diverse problemer i produksjonen som
gjør at arbeidstegninger, som det egentlig skal produseres etter, må nedgraderes til
foreløpige tegninger som man ikke kan produsere etter. I prosjektet må produksjonen da
vente på videre prosjektering slik at alt som produseres blir produsert etter
arbeidstegninger.
4.5.4 Samarbeid
Det har vært lite til intet samarbeid og kommunikasjon vedrørende bruk av BIM i prosjektet.
Dette er alle intervjuobjektene enige om. Det trekkes frem flere grunner til at samarbeidet
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var fraværende. Det at BIM var nytt for de fleste var en hyppig nevnt årsak. Dette gjorde at
folk var usikre på hvordan BIM skulle håndteres i praksis. Det manglet også engasjement og
vilje til samarbeid blant aktørene. I tillegg medførte sen avklaring om bruk av BIM at det var
mindre tid til spesiell planlegging og tilrettelegging for bruk av BIM.
Prosjektdirektøren forklarte at det i etterkant har vist seg at flere aktører har tegnet
modeller som har flere likhetstrekk med BIM-modeller. Ved kun små justeringer er det trolig
at disse modellene kunne fungert sammen med BIM-modellene i prosjektet. Dette er et
eksempel som illustrerer fraværet av kommunikasjon vedrørende BIM.
4.5.5 Bruk av 2D
ARK tegnet prosjektet både i 2D og med BIM. 2D-tegningene ble utarbeidet tidlig i prosjektet
og ble brukt til rammesøknad, og som en slags kladd til BIM-modellen. Dette arbeidet ble
gjort helt i startfasen av prosjektet, altså før avklaringen om bruk av BIM. Det er ikke
nødvendig å lage skissetegninger i 2D som kladd for videre utarbeiding av en BIM-modell,
men ARK måtte utarbeide et grunnlag for rammesøknaden. Dersom bruk av BIM hadde vært
avklart tidligere ville det altså ikke vært nødvendig å gjøre dette arbeidet først i 2D og
deretter med BIM.
Videre, til produksjonsfasen i prosjektet tegnet ARK arbeidstegninger til detaljer og
detaljsnitt i 2D AutoCAD, mens plan-, snitt, og skjemategninger ble hentet ut fra BIMmodellen. Dette ble gjort fordi ARK mente dette var hensiktsmessig tatt erfaring og
kunnskap med BIM i betraktning.
RIB tegnet hele prosjektet i 2D og deler av prosjektet med BIM. Det er altså deler av
prosjekteringen som er utført to ganger. Stålarbeidene, nærmere bestemt stålsøyler i
fasadevegger i A3, er det eneste som ble bygget etter tegninger som er hentet direkte ut fra
BIM-modellen. Resterende arbeidstegninger er tegnet i 2D.
4.5.6 Faktisk bruk
Som nevnt produserte ARK arbeidstegninger til detaljer og detaljsnitt i 2D, mens plan-, snitt,
og skjemategninger ble hentet ut fra BIM-modellen.
Stålarbeider i A3 var de eneste arbeidene som ble produsert etter arbeidstegninger hentet
direkte ut fra BIM-modellen som ble utarbeidet av RIB. RIB anslo at dette omtrent utgjorde 5
% av hele prosjektet.
Råbyggmodellen som ble laget av BIM koordinatoren var sammensatt med informasjon fra
stikker. Denne modellen ble blant annet brukt til å finne avvik mellom det gamle
tegningsgrunnlaget og det eksisterende bygget.
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Tabell 5 viser hvilke bruksområder BIM faktisk ble brukt til i prosjektet.
Bruksområde
Beregning av byggekostnader
Tidlig utviklet skjematisk modell
Tidlig samarbeid på tvers av fag
Energiberegning, -simulering, -optimering
Akustikkberegning, -simulering, -optimering
Brannklasseberegning, -simulering, -optimering
Ytelsesoptimering (konstruksjon, arealutnyttelse)
Visualisering:
 I tidligfase
 I produksjon
 I forbindelse med salg 
Kollisjonskontroll
Mengdeuttak
Kalkulasjon
4D planlegging (3D + tid)
HMS planlegging
Økt bruk av prefabrikkerte elementer
Økt bruk av lean (filosofi, ”verktøy”)
Endringer
Verifikasjon
Forvaltning, drift og vedlikehold
Eventuell ombygging

Brukt

Ikke brukt
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabell 5: Faktisk bruk av BIM

Tidlig utviklet skjematisk modell ble brukt av både ARK og RIB. Begge aktørene benyttet en
skjematisk modell som et visualiserende verktøy for å enklere kunne vurdere større
avgjørelser. RIB forklarte at en slik skjematisk modell blant annet er meget nyttig i
forbindelse med valg av bæresystem. ARK forklarte også at den visualiserende effekten man
får med bruk av BIM tilrettelegger for at en mye enklere kan se de optimale planløsningene
som ville vært vanskeligere å se ut i fra tegninger i 2D.
Det var lite til intet samarbeid på tvers av fag. Det var et prosjekteringsmøte som omhandlet
bruk av BIM tidlig i prosjektet. I dette møtet ble det avklart en del rammebetingelser for
bruk av BIM i prosjektet, men ikke bestemt noe om videre samhandling. Etter dette møtet
jobbet aktørene selvstendig uten samhandling med andre i arbeidet som omfattet BIM.
På byggeplassen ble modellen som BIM koordinatoren lagde i Solibri brukt noe til
riggplanlegging. Modellen var som sagt i et relativt enkelt format som prosjektgruppen på
byggeplassen var i stand til å redigere enkle endringer i. I denne modellen kunne de for
eksempel vurdere hvilken radius kranen burde ha. De kunne også endre lokaliseringen til
kranen eller andre disponible arealer for å visualisere ulike riggløsninger. Dette var spesielt
nyttig i forkant av arbeidene med utgraving av parkeringskjelleren ble påstartet. Riggplassen
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ble da vesentlig mindre og effektiv lagring og riggplanlegging desto viktigere. I denne fasen
oppstod det derimot også problemer med modellen på grunn av at prosjektgruppen ikke var
i stand til å redigere endringer i terrenget i modellen. BIM koordinatoren bekreftet at det
ville være utforholdsmessig tidkrevende å holde modellen kontinuerlig oppdatert med
terrenget. Dermed sank aktualiteten til modellen gradvis utover i prosjektet og den ble
derfor mindre og mindre brukt. Anleggslederen mente at dersom det ikke hadde vært
vesentlige endringer i terrenget ville denne løsningen fungert bedre og blitt brukt mer.
I forbindelse med salg ble modellen som ble utviklet av ARK brukt av en illustratør på
oppdrag fra byggherre til å lage salgsmodeller av prosjektet. Også landskapsarkitekten
brukte modellen til ARK, da til utvikling av utomhus plan. Et eksempel på denne typen bruk
er illustrert i Figur 20 i starten av dette kapittelet.
BIM ble brukt noe til mengdeberegning i prosjektet. Mengdeberegningene var det da BIM
koordinatoren som stod for på forespørsel fra noen i prosjektgruppen på byggeplassen.
Denne løsningen ble i mange tilfeller sett på som tungvint, blant annet fordi informasjon
stort sett måtte kommuniseres gjennom e-post eller telefon. Derfor ville BIM blitt hyppigere
brukt i mengdeberegninger dersom tilretteleggingen for dette var bedre.
Både ARK og RIB oppdaterte sine modeller med endringer løpende i prosjektet. ARK har også
planlagt å levere BIM-modellen med resterende FDV-dokumentasjon slik at BIM-modellen
skal være mulig å bruke senere i bruksfasen eller til en eventuell senere ombygging.
4.5.7 Tilgjengelighet
Prosjektet var tilknyttet et webhotell som leveres av Collaboration. Dette fungerer som en
nettsky med en felles server der alle prosjektdeltakere kan laste opp eller ned filer etter
ønske og behov. Alle aktørene virket positive til denne løsningen, blant annet på grunn av
meget enkel og effektiv tilgang til dokumenter og tegninger.
Alle som produserte BIM-modeller i prosjektet; ARK, RIB og BIM koordinatoren lastet opp
respektive modeller til den delte serveren på Collaboration. Alle modellene var dermed
tilgjengelig for alle deltakerne i prosjektet. Unntaket var modeller som krever spesielle
programmer for å kunne åpnes. Både ARK og RIB lastet opp IFC- og ArchiCAD-modeller på
Collaboration som det ikke var mulig for prosjektgruppen på byggeplassen å åpne med
utstyret som var tilgjengelig på byggeplassen.
4.5.8 Interoperabilitet
Generelt ønsker AF Gruppen å motta en IFC-modell fra de forskjellige aktørene ved bruk av
BIM i prosjekter. Ellers ønsker ikke AF Gruppen å legge særegne føringer på dette området
grunnet dårligere erfaringer som følge av ansvarsfraskyving på dette området.
For både ARK og RIB er normen, som også gjaldt for dette prosjektet, at de bruker
konverteringsprogrammene slik de leveres fra leverandør. Det innebærer at standarden IFC
blir brukt, men ikke IFD eller IDM foreløpig. ARK er derimot inne i andre prosjekter hvor det
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er lagt føringer og utarbeidet egne maler for hvordan det skal modelleres for å forenkle
sammensetninger og holde informasjonsnivået unisont i alle modellene.
4.5.9 Som-bygget
Modellen som er utarbeidet av ARK oppdateres løpende med hva som faktisk blir bygget slik
at modellen gjenspeiler det faktiske bygget - som-bygget (As-Built). Planen er at modellen
skal leveres sammen med tegninger etter ferdigstillelse.
RIB oppdaterer alt av stålarbeider som-bygget i deres modell. RIB ønsker derimot ikke å
levere en som-bygget modell etter ferdigstillelse fordi de selv mener at man ikke har
kommet langt nok innen BIM til at dette er hensiktsmessig.
Modellene som er utarbeidet av BIM koordinatoren blir ikke oppdatert til som-bygget
modeller. Dette er det i henhold til BIM koordinatoren heller ingen grunn til siden modellene
kun var ment som et bidrag under produksjonsfasen og ikke har noen funksjon etter
ferdigstillelse.
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5. Drøfting

5. Drøfting
I dette kapittelet drøftes oppgavens forskningsspørsmål for å danne et grunnlag til å besvare
oppgavens problemstilling. Dette gjøres gjennom en systematisk drøfting av resultatene som
fremgår av oppgavens casestudie opp mot oppgavens teoretiske del. Drøftingen er todelt.
Den første delen omhandler bruksområdene som muliggjøres ved bruk av BIM, mens den
andre delen er rettet mot emner som blir påvirket av bruk av BIM. I begge delene presenteres
det løpende forslag til forbedringer fra byggetrinn 1 til byggetrinn 2.

5.1 Bruksområder med BIM
Tabell 6 er en samling av informasjonen som fremgår av Tabell 2 – 5 i casestudien. Tabellen
illustrerer hvilke bruksområder med BIM som var henholdsvis ønsket, planlagt, inneholdt og
brukt i prosjektet. Tabellen fungerer som et utgangspunkt før denne første delen av
drøftingen.
Bruksområde
Beregning av byggekostnader
Tidlig utviklet skjematisk modell
Tidlig samarbeid på tvers av fag
Energiberegning, -simulering, -optimering
Akustikkberegning, -simulering, -optimering
Brannklasseberegning, -simulering, -optimering
Ytelsesoptimering (konstruksjon, arealutnyttelse)
Visualisering:
 I planlegging
 I produksjon
 I forbindelse med salg 
Kollisjonskontroll
Mengdeuttak
Kalkulasjon
4D planlegging (3D + tid)
HMS planlegging
Økt bruk av prefabrikkerte elementer
Økt bruk av lean (filosofi, ”verktøy”)
Endringer
Verifikasjon
Forvaltning, drift og vedlikehold
Eventuell ombygging

Ønsket



X
X
X







X

X
X





Planlagt Inneholdt
X
X




X
X
X
X
X
X








X
X
X
X








X

X
X
X
X
X





Brukt
X

X
X
X
X




X

X
X
X
X
X





Tabell 6: Bruk av BIM i prosjektet

5.1.1 Beregning av byggekostnader
Beregning av byggekostnader var ønsket i prosjektet. Til tross for dette var det ikke planlagt
at BIM skulle brukes til dette på grunn av sen avklaring om bruk av BIM. Beregningene ble
derfor utført på vanlig måte med utgangspunkt i skissetegninger i 2D. Teorien fastslår at
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bruk av BIM til kostnadsestimering er svært effektivt i forhold til konvensjonelle metoder
samtidig som feilmarginen er relativt lav.
Ut i fra dette er det absolutt rimelig å anta at det også vil være ønskelig å bruke BIM til
beregning av byggekostnader i byggetrinn 2. For å få til det må bruk av BIM avklares tidligere
i prosjektet slik at skissemodeller kan tegnes med BIM allerede på dette stadiet i prosjektet.
Potensiell forbedring:
 Tidligere avklaring om bruk av BIM

5.1.2 Tidlig utviklet skjematisk modell
Både ARK og RIB brukte en tidlig utviklet skjematisk modell med suksess i byggetrinn 1.
Modellene ble blant annet brukt til å se grove løsninger bedre og mer effektivt enn hva som
ville vært tilfellet ved bruk av 2D tegninger. Dette støttes av teorien som sier at en tidlig
utviklet skjematisk modell vil medvirke til økt kunnskap om prosjektet i tidligfase, som igjen
medvirker til å øke den generelle kvaliteten på bygget, øke prosjektets potensielle verdi og
medføre en tidligere avklaring av flere endringer.
Forbedringspotensialet til byggetrinn 2 ligger i at flere fag utvikler skjematiske modeller i
prosjektets tidligfase. Dette punktet må sees i sammenheng med neste punkt som
omhandler samarbeid.
Potensiell forbedring:
 Flere fag som bruker BIM

5.1.3 Tidlig samarbeid på tvers av fag
Tidlig samarbeid på tvers av fag var både ønsket og planlagt i prosjektet. De skjematiske
modellene til ARK og RIB inneholdt også informasjon som kunne vært utnyttet i denne
forbindelse. Til tross for dette var samarbeidet vedrørende BIM i prosjektet nærmest ikke
eksisterende. Fra teorien fremgår det at et primært mål med tidlig samarbeid er å øke
kunnskapen om prosjektet tidlig, hvis positive ringvirkninger er beskrevet under punktet om
skjematisk modell.
Både teorien og casestudien bekrefter at det er ønskelig å bruke BIM i forbindelse med tidlig
tverrfaglig samarbeid i byggetrinn 2. For å få til dette på en god måte er man i første omgang
avhengig engasjement og vilje fra involverte aktører som bruker BIM. Dernest vil det også
være fordelaktig om aktørene har mer kunnskap om BIM slik at dette ikke blir en hindring
for samarbeidet.
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Potensielle forbedringer:
 Mer engasjement og vilje hos involverte aktører
 Økt kunnskapsnivå slik at dette ikke blir en kommunikasjonsbarriere

5.1.4 Tekniske simuleringer
Tekniske simuleringer inkluderer i dette avsnittet de tekniske emnene energi, brann og
akustikk. Det var ikke ønsket å bruke BIM i forbindelse med tekniske simuleringer i
prosjektet. Den viktigste årsaken til dette var at prosjektet omfattet bygging av leiligheter
der slike beregninger er standardiserte og relativt enkle. Det var derfor ikke ønskelig å teste
nye metoder ved bruk av BIM. Teorien beskriver at en ved å bruke BIM i tekniske
simuleringer kan oppnå store gevinster, men teorien er ikke konkluderende per dags dato.
Man kan med andre ord ikke fastslå at BIM vil ha en positiv effekt på dette området med
dagens utvikling og kompetanse.
På bakgrunn av dette og sett i sammenheng med at byggetrinn 2 også er et prosjekt som
omfatter bygging av leiligheter er det ikke sikkert at det vil være verken ønskelig eller
fornuftig å bruke BIM til tekniske simuleringer i prosjektets andre byggetrinn.
5.1.5 Ytelsesoptimering
Både ARK og RIB benyttet BIM til ytelsesoptimering i byggetrinn 1. Begge fagene fortalte at
den visualiserende effekten en får ved bruk av BIM var nyttig i forbindelse med å se gode
løsninger på utfordringer som for eksempel valg av type bæresystem og utforming av en
effektiv planløsning. Det er forventet at bruk av BIM vil ha en lignende effekt innenfor dette
emnet i byggetrinn 2.
Det finnes imidlertid også rom for forbedring til byggetrinn 2 innenfor dette emnet. RIB
brukte som nevnt kun BIM til stålarbeider i A3. RIB fortalte under intervjuet at dagens
kompetansenivå i bedriften er vesentlig bedre enn det var da byggetrinn 1 ble påstartet. RIB
har i dag ambisjoner om at BIM skal brukes i større grad innenfor mer krevende
ytelsesberegninger som blant annet omfatter beregning av armering. Dette tyder på at et
potensielt forbedringspotensial til byggetrinn 2 innebærer økt omfang av bruk av BIM
innenfor ytelsesoptimering.
Potensiell forbedring:
 Økt omfang av bruk av BIM til ytelsesoptimering

5.1.6 Visualisering
Som behandlet tidligere i kapittelet ble BIM brukt med suksess i prosjektets tidligfase i
diverse forbindelser der det var fordelaktig med den visualiserende effekten BIM bidrar med
i forhold til tegninger i 2D. Det er da spesielt snakk om to områder; økt kunnskap om
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prosjektet i sin helhet og forbedret prosess i forbindelse med grove beslutninger. Det er
forventet at BIM vil ha en tilsvarende effekt innenfor dette området i byggetrinn 2.
I produksjonsfasen ble den visualiserende effekten som muliggjøres ved bruk av BIM kun
utnyttet i liten grad. BIM ble brukt til riggplanlegging i deler av produksjonsfasen og
prosjektgruppen på plassen hadde tilgang til en forenklet BIM-modell i programmet Solibri.
Fra casestudien fremgår det at det vil være ønskelig å bruke BIM til riggplanlegging i større
grad dersom forholdene ligger til rette for det. Man bør derfor se på alternative løsninger
innenfor riggplanleggingen hvor det er enklere å møte endringer i terrenget underveis i
prosjektet. Den kan eksempelvis være aktuelt å modifisere riggtabellen mindre detaljert enn
vanlig dersom det er ventet endringer i terrenget i nær fremtid.
Videre er det også forventet at den visualiserende effekten vil være et positivt tilskudd i
møtevirksomhet. BIM vil blant annet kunne bidra til en enklere forståelse for kompliserte
bygningsdetaljer som er uklare i tegninger i 2D. Her er ikke visualisering i 3D et mål i seg selv,
men et verktøy som kan brukes for en bedre felles forståelse av løsningsvalg, eventuelle
kollisjonsproblemer eller andre feil. For å få til dette er man avhengig av datautstyr som kan
åpne en BIM-modell og visualisere modellen på en god måte.
Modellen som ble utviklet av ARK ble brukt av både en illustratør og en landskapsarkitekt i
forbindelse med salg. Dette var det primære formålet da byggherre ønsket bruk av BIM i
prosjektet. Det er derfor forventet at BIM også vil bli brukt til dette i byggetrinn 2.
Potensiell forbedringer:
 Se på alternative løsninger slik at riggplanlegging kan gjøres med BIM i hele prosjektet
 Anskaffe datautstyr til byggeplassen slik at det er mulig å visualisere modellen i
møtevirksomhet

5.1.7 Kollisjonskontroll
Det var både ønsket og planlagt å gjennomføre en BIM-basert kollisjonskontroll i prosjektet.
I prosjektet var det derimot kun ARK som utviklet en modell som kunne fungert som
utgangspunkt for en slik kollisjonskontroll, og det ble derfor ikke gjennomført noen
kollisjonskontroll basert på BIM. Teorien er klar på at det fordeltaktig å gjennomføre
kollisjonskontroll med BIM i motsetning til tradisjonelle metoder som innebærer gransking
av 2D tegninger. Ved bruk av BIM blir en kollisjonskontroll mer effektiv, både med tanke på
antall oppdagede kollisjoner og med tanke på hvor tidkrevende det er å gjennomføre.
Ut ifra casestudien vil det også være ønskelig å gjennomføre en BIM-basert kollisjonskontroll
i byggetrinn 2. Dersom det skal være mulig å gjennomføre er det spesielt to endringer som
må gjøres i forhold til byggetrinn 1. Først bør flere, og helst alle fag bruke BIM. Dernest må
BIM-modellene inneholde den informasjonen som kreves for å kunne gjennomføre
kollisjonskontroll på en god måte.
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Potensielle forbedringer:
 Flere, og helst alle fag må bruke BIM
 BIM-modellene må inneholde den informasjonen som kreves for å kunne gjennomføre
kollisjonskontroll på en god måte

5.1.8 Mengdeuttak
BIM ble til en viss grad brukt til mengdeberegning i prosjektet. Grunnen til at det ikke ble
hyppig brukt var fordi mengdeberegningene ble utført av BIM koordinatoren som satt
sentralt på hovedkontoret til AF Gruppen. Det måtte derfor kommuniseres gjennom e-post
eller telefon hver gang man ønsket informasjon om mengder.
Det fremgår av casestudien at BIM ville være hyppigere brukt til mengdeberegning dersom
tilretteleggingen hadde vært bedre. Den beste måten å tilrettelegge bedre for mengdeuttak
er sannsynligvis å øke kompetansen innen BIM i prosjektgruppen på byggeplassen. Det
fremgår av intervjuene med både prosjektdirektøren og BIM koordinatoren at det på sikt kan
bli aktuelt å ha en BIM-tekniker i hvert prosjekt, men at løsningen med en BIM koordinator
med ansvar for flere prosjekter vil forbli lik inntil videre. Denne løsningen vil altså ikke være
aktuell for byggetrinn 2. Fra avsnittet 4.1.1 BIM i AF Gruppen fremgår det derimot at det skal
lanseres en implementeringsguide for BIM i AF Gruppen høsten 2012. Denne guiden skal
blant annet inneholde veiledning for hvordan en kan ta i bruk utvalgte funksjoner som for
eksempel mengdeuttak i prosjektet uten å være avhengig av en BIM koordinator.
Lanseringen av denne guiden i samspill med kursing av enkelte ansatte kan dermed være
meget aktuelle tiltak for å muliggjøre at mengdeuttak med BIM kan gjøres av
prosjektgruppen på byggeplassen uten å være avhengig av kommunikasjon med BIM
koordinator.
Potensiell forbedring:
 Lansering av implementeringsguide i samspill med kursing av enkelte ansatte

5.1.9 Kalkulasjon
Til tross for at det både var ønsket og planlagt ble ikke BIM brukt til kalkulasjon i byggetrinn
1. Teorien sier at den mest effektive måten å utføre kalkulasjonsoppfølging med BIM
innebærer at BIM-modellen bør inneholde kostnadsinformasjon. Denne løsningen krever
relativt god kompetanse innen BIM og vil derfor ikke være aktuell før det er en BIM-tekniker
i prosjektgruppen.
Kalkulasjon kan derimot også effektiviseres enklere gjennom mengdeuttak med BIM.
Mengdene trekkes da ut fra BIM-modellen og legges inn i et excel ark som inneholder
kostnadsinformasjon. Denne løsningen vil være meget aktuell for byggetrinn 2 dersom
mengdeuttak kan utføres av prosjektgruppen på byggeplassen.
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Potensiell forbedring:
 Bruke mengder direkte fra mengdeuttak med BIM

5.1.10 4D planlegging
4D planlegging var ikke ønsket i byggetrinn 1. Hovedårsaken til det var ifølge BIM
koordinatoren at en skikkelig gjennomføring av 4D planlegging krever høy teknisk
kompetanse innen BIM og det er tidkrevende. Dette vil derfor ikke være aktuelt såfremt det
ikke er en BIM-tekniker i prosjektgruppen. Som nevnt tidligere er det ingen grunn til å tro at
det vil være en BIM-tekniker i prosjektet i byggetrinn 2. Derfor vil det ikke være aktuelt å
bruke BIM til 4D planlegging.
5.1.11 HMS planlegging
HMS planlegging med BIM var ønsket, men ikke planlagt i prosjektet. Teorien sier at BIM er
anerkjent for å forenkle kommunikasjon gjennom visualisering i sikkerhetsmessige forhold
og at nye fremskritt innen BIM-teknologi tilrettelegger for utvikling av proaktive løsninger på
byggeplassen. Utvikling av proaktive løsninger med BIM krever kompetanse fra BIM-tekniker
i prosjektet og vil derfor ikke være aktuelt for byggetrinn 2. Derimot kan det være fornuftig å
implementere BIM i større grad i SJA (sikker-jobb-analyser) og i HMS-møter. Denne
implementeringen forenkler kommunikasjon gjennom visualisering og er kun avhengig av de
samme tiltakene som nevnt under punktet om visualisering.
Potensiell forbedring:
 Implementere BIM i større grad som et visualiserende verktøy i SJA og i HMS-møter

5.1.12 Økt bruk av prefabrikkerte elementer
Det var ikke ønsket å bruke BIM til å øke bruken av prefabrikkerte elementer i prosjektet.
Dette ble begrunnet med at prosjekteringen hang etter. Ut i fra intervjuene er det liten
grunn til å tro at det vil være ønskelig å bruke BIM i denne forbindelse i byggetrinn 2. Det
foreslås derfor heller ingen tiltak for å få til dette.
5.1.13 Økt bruk av lean filosofi
Det var heller ikke ønsket å bruke BIM til å øke bruken av lean filosofi i prosjektet. En viktig
faktor til dette er mangel på kunnskap og interesse for lean. Dette vil sannsynligvis ikke
endres spesielt til byggetrinn 2. Det er dermed liten grunn til å tro at det vil være ønskelig å
bruke BIM i denne forbindelse i byggetrinn 2, og det foreslås derfor heller ingen tiltak for å få
til dette.
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5.1.14 Endringer og verifikasjon
Både ARK og RIB oppdaterte sine modeller med endringer løpende i prosjektet. Dette gjør
modellen aktuell gjennom hele prosjektet slik at den også kan brukes til verifikasjon. I
byggetrinn 2 bør dette gjøres av alle fag.
Potensiell forbedring:
 BIM av alle fag som oppdateres løpende med endringer i prosjektet

5.1.15 Forvaltning, drift og vedlikehold
ARK oppdaterer også sin modell med som-bygget informasjon. Dette gjør at modellen vil
være aktuell også etter ferdigstillelse. Derfor planlegger ARK å levere BIM-modellen sammen
med resterende FDV-dokumentasjon. Dette gjør at BIM-modellen kan brukes i bruksfasen av
bygget till FDV og til en eventuell ombygging. I byggetrinn 2 bør BIM-modellene inneholde
tilsvarende informasjon fra alle fag.
Anleggslederen påpekte at det også ville vært interessant om modellen inneholdt
informasjon om historikk til ulike endringer, blant annet ved tilvalgsendringer. Dette ville
vært et nyttig verktøy for å løse uenigheter og tvister som skulle oppstå i etterkant. Dette
kan være aktuelt i byggetrinn 2 dersom ARK og RI har kompetanse til å gjennomføre dette.
Potensielle forbedringer:
 BIM med som-bygget informasjon av alle fag
 Historikk om endringer i prosjektet inkludert i BIM-modeller

5.2 Emner påvirket av BIM
I dette avsnittet vil emner som ikke direkte er et bruksområde med BIM, men som allikevel
blir påvirket av BIM drøftes.
5.2.1 Planlegging
Det var byggherren som ønsket at BIM skulle brukes i prosjektet. Denne meldingen lå ikke til
grunn fra begynnelsen, men kom noe ute i prosjektets tidligfase. Det var blant annet sendt
ut flere tilbudsforespørsler til RI før det ble bestemt at BIM skulle brukes. BIM koordinatoren
beskrev i intervjuet at bruk av BIM bør avklares allerede på det tidspunkt der en vinner et
anbud. Videre bør RI kontraheres med krav om BIM i tilbudsforespørslene. I forhold til
byggetrinn 2 er det allerede bestemt at BIM skal benyttes. Tidsaspektet vil derfor ikke være
problematisk i forhold til dette. Det blir derimot viktig for AF Gruppen at også BIM inngår i
vurderingen under kontrahering av RI.
I byggetrinn 1 var det kun et prosjekteringsmøte mellom AF Gruppen, ARK, RIB og byggherre
som lå til grunn som planlegging for bruk av BIM i prosjektet. Møtet omhandlet visse
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forutsetninger, grunnbestemmelser og ønsket omfang. Møtet hadde altså et teknisk formål.
Det fremgikk også i møtet av kollisjonskontroll var et mål med BIM, men det ble ikke definert
noen målsetting ut over dette. I omtrent samtlige intervjuer fremgår det at dette ikke er noe
godt utgangspunkt for vellykket bruk av BIM. For det første bør det på et tidlig stadium i
prosjektet defineres behov og en klar målsetting for bruk av BIM. Dernest bør det også
kartlegges ønsket fremdrift i sammenheng med ønsket samhandling. Videre bør man samlet
lage en plan for hvordan man skal gjennomføre prosjektet for å nå oppsatte mål.
Potensielle forbedringer:
 Kontrahere RI med krav om BIM
 Definere behov og utarbeide en klar målsetting på et tidlig stadium i prosjektet
 Kartlegge ønsket fremdrift i sammenheng med ønsket samhandling på et tidlig stadium i
prosjektet

5.2.2 Kontrakter
BIM inngikk i kontrakt mellom AF Gruppen og byggherren, ARK og RIB. Hvordan eller i hvilket
omfang BIM skulle brukes var derimot ikke spesifisert nærmere i kontraktene. Eneste
vesentlige spesifiseringen var i kontrakten med RIB der det var spesifisert at det kun skulle
brukes BIM på A3 og parkeringskjeller. Det var altså ikke kontraktsfestet at BIM skulle brukes
til for eksempel kollisjonskontroll, til tross for at dette var både ønsket og planlagt i tidligere
nevnte prosjekteringsmøte. Ut ifra intervjuene er det helt tydelig at BIM bør inngå i alle
kontrakter med hvilket omfang BIM skal brukes i prosjektet. Prosjektlederen påpekte at
dersom BIM ikke inngår i kontrakter vil bruken av BIM avhenge av motivasjonen til folk i
prosjektet. Dette vil omhandles nærmere under punktet Kompetanse.
Potensiell forbedring:
 BIM bør inngå i alle kontrakter med hvilket omfang BIM skal brukes i prosjektet

5.2.3 Kompetanse
I prosjektet var det generelt lav kompetanse innen BIM i prosjektgruppen på byggeplassen.
Fra AF Gruppen var BIM koordinatoren den beste og viktigste kompetansen innen BIM.
Videre hadde både ARK og RIB en absolutt grei kompetanse.
Det er tidligere beskrevet at det etter all sannsynlighet ikke vil være noen BIM-tekniker i
prosjektet i byggetrinn 2, men at løsningen med en sentral BIM koordinator også vil være
gjeldende for dette prosjektet. En BIM koordinator vil da fungere som en viktig støttespiller i
de fleste temaer som kan relateres til BIM, men BIM koordinatoren vil ikke jobbe på
byggeplassen og vil dermed ikke kunne følge opp prosjektet like nært som prosjektgruppen.
Løsningen med sentral BIM koordinator forutsetter derfor at kommunikasjon gjøres med
utgangspunkt i prosjektgruppen på byggeplassen. Dette fungerte ikke spesielt godt i
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prosjektets første byggetrinn. Det dårlige samarbeidet rundt BIM ble begrunnet med
manglende kompetanse som medførte at folk kviet seg for kommunikasjon, samt manglende
motivasjon for å ta i bruk av BIM. Dette er indikatorer som peker mot at prosjektgruppen på
byggeplassen bør øke kompetansenivået innen BIM for at kommunikasjon og samarbeid skal
flyte bedre i byggetrinn 2. Dette fremgår også av intervjuet med prosjektlederen der han
beskrev at folk må få mer forståelse, mer opplæring og mer erfaring med BIM. Et meget
aktuelt tiltak vil dermed være at prosjektleder og prosjekteringsleder (eller andre sentrale
stillinger innen kommunikasjon) deltar på et internt kurs om BIM som det fremgår av
intervjuet med BIM koordinator at arrangeres i AF Gruppen.
Potensielle forbedringer:
 BIM kurs for sentrale stillinger i prosjektet

5.2.4 Kommunikasjon
Prosjektet var tilknyttet en felles lagringsserver. Collaboration, som AF Gruppen benytter,
brukes til å holde oversikt over prosjekteringen og administrere informasjon om prosjektet.
Alle aktørene som var tilknyttet prosjektet hadde tilgang til denne serveren og kunne laste
opp eller ned informasjon etter ønske og behov. Denne formen for kommunisering av
prosjektinformasjon tilsvarer det som i teorien er omtalt som en kommunikasjonsmodell
med felles server. Denne kommunikasjonsmodellen er ønskelig fordi mottakeren, altså
personen som ønsker informasjon ikke er avhengig av en sender for å få informasjonen. En
annen viktig fordel med denne modellen er at all informasjon er samlet på en server. Det vil
derfor ikke være nødvendig å bruke lang tid på å lete frem spesifikk informasjon som man
ikke vet hvor ligger, eller hvem som har. Det er derimot også viktig å påpeke at
kommunikasjonsmodellen avhenger av at den brukes likt av alle. Dersom informasjon lagres
forskjellig, eller ikke lagres i databasen vil systemet virke mot sin hensikt.
Aktørene som brukte BIM, altså ARK, RIB og BIM koordinatoren lastet opp respektive
modeller til denne serveren, og modellene skulle dermed i teorien tilgjengelig for alle. Flere
av modellene som var lastet opp krevde derimot spesiell programvare for å kunne åpnes.
Denne programvaren var ikke tilgjengelig på byggeplassen. Et forbedringspotensial til
byggetrinn 2 vil derfor være å tilrettelegge for at også prosjektgruppen på byggeplassen har
tilgang til alle BIM-modellene i prosjektet.
Teorien forteller at denne kommunikasjonsmodellen også åpner muligheten for tverrfaglig
samarbeid med BIM i større grad. I første omgang gjøres dette gjennom deling av
informasjon. Det betyr at alle aktører kontinuerlig kan følge utviklingen i prosjekteringen til
alle fagområder siden all informasjonen er tilgjengelig. Videre åpner en felles server også for
felles tilgang til en sammensatt modell. Det betyr at alle fag jevnlig har mulighet til å
oppdatere den sammensatte modellen med siste arbeid, og at alle aktører kan følge
prosessen og alltid ha tilgang til den mest oppdaterte informasjonen. En løsning som dette

61

62

Planlegging og tilrettelegging for bruk av BIM

vil absolutt være aktuell for byggetrinn 2, blant annet med tanke på at det vil være ønskelig
med kollisjonskontroll som avhenger av en sammensatt modell. Gjennomføringen av dette
vil i stor grad være avhengig av vilje og kompetanse hos de forskjellige RI, men AF Gruppen
kan påvirke dette ved å oppfordre til eller stille krav til en slik gjennomføring.
Potensielle forbedringer:
 Anskaffe utstyr til byggeplassen slik at prosjektgruppen har tilgang til alle BIM-modellene
 Oppfordre til, eller stille krav om jevnlig samhandling i en sammensatt, delt modell

5.2.5 Interoperabilitet
Alle aktørene som brukte BIM var kjent med og ønsket bruk av IFC filer i prosjektet. Dette
var bra fordi dette forenklet sammensetting av modellene til ARK og RIB, til tross for at dette
ikke hadde noen stor effekt siden modellen til RIB kun inneholdt stålarbeider.
I prosjekteringsmøtet som lå til grunn for bruk av BIM i prosjektet ble ikke prosessen
diskutert. I intervjuet med ARK fremgår det at ARK er inne i andre prosjekter der det er laget
egne maler for hvordan det skal modelleres i prosjektet for å forenkle sammensetninger og
holde informasjonsnivået unisont i modellene. Dette er i tråd med teorien der IDM utvikles
som en standard for prosess slik at alle fag skal kunne samhandle effektivt. I byggetrinn 2 vil
det trolig være fornuftig å planlegge prosessen i et inneledende prosjekteringsmøte med
aktører som skal involveres i arbeid med BIM slik at alle aktørene utarbeider modeller på
samme grunnlag og med unisont informasjonsnivå.
Potensiell forbedring:
 Planlegge prosess i et innledende prosjekteringsmøte med aktører som skal involveres i
arbeid med BIM

6. Konklusjon

6. Konklusjon
AF Gruppen har tatt i bruk BIM fordi dette er ansett som et effektiviserende verktøy som kan
bli en fremtidig norm i hele byggebransjen. Foreløpig er det nedskrevet i foretningsplanen til
AF Gruppen at prosjekter med en kontraktssum over 100 millioner skal bruke BIM. En
relativt innarbeidet prosedyre er derimot at BIM brukes aktivt i nesten alle anbud, anslagsvis
i 95 % av alle prosjekter. På sikt er målet også å innarbeide en prosedyre om at BIM brukes i
prosjektering i så å si alle prosjekter med tverrfaglig koordinering og kontroll. Det utarbeides
derfor i skrivende stund en implementerings- og veiledningsguide for bruk av BIM i AF
Gruppen som skal lanseres høsten 2012.
I denne oppgaven har et av AF Gruppens første BIM-prosjekter blitt studert og analysert.
Konklusjonene som fremgår av denne analysen presenteres som et bidrag til den løpende
utviklingen i AF Gruppen, med et hovedformål om å bidra til planlegging og tilrettelegging
for bruk av BIM i byggetrinn 2 av byggeprosjektet i Kirkeveien 71. Nedenfor presenteres de
potensielle forbedringene som fremgår av denne studien.
Allerede fra idéfasen er det forbedringspotensialer til byggetrinn 2. Det bør avklares om BIM
skal brukes i prosjektet omtrent samtidig som AF Gruppen vinner et anbud. Deretter bør
kontrahering av rådgivende ingeniører utføres med spesifisert krav om BIM, slik at tilbudene
fra rådgivende ingeniører også leveres med BIM. Dette vil tilrettelegge for bruk av BIM på
skissenivå som igjen vil forhindre dobbeltarbeid ved tegning i både 2D og BIM og det vil gi
gode vilkår for tverrfaglig samhandling tidlig i prosjektet. Videre bør BIM inngå i alle
kontrakter der det også spesifiseres hvilket omfang BIM skal brukes i prosjektet. Dette vil
sikre en gjennomgående bruk av BIM uten å være avhengig av individuelt engasjement.
Etter at alle rådgivende ingeniører er kontrahert bør det ligge god planlegging til grunn for
bruk av BIM i prosjektet. Alle aktører som vil være involvert i arbeidet med BIM bør delta i
denne planleggingen. Først bør det defineres hvilke behov en har i prosjektet, og ut ifra det
en klar målsetting vedrørende bruk av BIM. Deretter bør ønsket fremdrift planlegges i
sammenheng med ønsket grad av tverrfaglig samarbeid i prosjektet. Innenfor tverrfaglig
samarbeid bør trolig AF Gruppen oppfordre til, eller stille krav om, jevnlig samhandling i en
sammensatt, delt modell som lagres tilgjengelig for alle prosjektdeltagere i Collaboration.
Erfaringene fra byggetrinn 1 er entydige i forhold til at effektiv bruk av BIM i stor grad
avhenger av at flere, og helst alle fag bruker BIM og at innholdet i modellene er tilstrekkelig i
forhold til definert behov og målsetting. Blant annet bør alle modeller inneholde nødvendig
informasjon for gjennomføring av en BIM-basert kollisjonskontroll som et minimum. Videre
fremgår det i drøftingen at det vil være fornuftig å oppdatere alle modeller løpende med
endringer i prosjektet, og sannsynligvis også med som-bygget informasjon. Modellene kan
da inngå som en del av prosjektets FDV-dokumentasjon. I denne forbindelse ville det også
vært positivt om BIM-modellene inneholdt historikk om endringer i prosjektet. Denne
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informasjonen kan være meget nyttig i forbindelse med løsing av eventuelle tvister eller
uenigheter som skulle oppstå i etterkant av prosjektet.
Løsningen med en sentral BIM koordinator vil etter all sannsynlighet også være gjeldende i
byggetrinn 2. Dermed vil effektiv kommunikasjon vedrørende BIM også være en viktig
utfordring i dette prosjektet. I denne sammenheng vil det være behov for større kompetanse
innen BIM internt i prosjektgruppen på byggeplassen. Det kan derfor være aktuelt for
utvalgte, sentrale stillinger i prosjektet å delta på BIM kurs for å forhindre at manglende
kunnskap blir en kommunikasjonsbarriere i prosjektet.
BIM kan inkluderes i langt større grad som et visualiserende verktøy på byggeplassen, og
spesielt i møtevirksomhet. For å få til dette må datautstyr som kan åpne BIM-modeller og
tilrettelegger for visning av BIM-modeller være tilgjengelig på plassen. Videre vil det også
være aktuelt å se på alternative løsninger for riggplanlegging slik at BIM kan brukes i denne
sammenheng gjennom hele byggetrinn 2.
Avslutningsvis presiseres igjen at implementering av BIM er en løpende prosess i hele
byggebransjen. Mange aktører i er usikre på hvordan BIM bør implementeres og brukes best
mulig, og flere aktører er også usikre på om de faktisk ønsker å implementere BIM.
Usikkerheten og ulike meninger har forsinket implementeringen av BIM gjennomgående i
hele bransjen. Derfor vil en engasjement og vilje være svært viktig innenfor implementering
av BIM i bransjen og for hvor effektivt BIM benyttes i hvert enkelt prosjekt.

7. Videre arbeid

7. Videre arbeid
Denne masteroppgaven har omhandlet et av AF Gruppens første prosjekter der BIM er tatt i
bruk. Prosjektet har vært en del av en bred og aktiv implementeringsprosess av BIM i AF
Gruppens prosjekter, og har derfor ikke vært et optimalt eksempel for hvordan BIM bør
brukes i byggeprosjekter generelt. Formålet med denne oppgaven har vært å bidra til
forbedret planlegging og tilrettelegging for bruk av BIM i byggetrinn 2 av byggeprosjektet
Kirkeveien 71. Oppgaven er dermed rettet ut ifra en entreprenørs synsvinkel.
Med dette som utgangspunkt vil det være interessant å studere byggetrinn 2 av
byggeprosjektet i Kirkeveien 71 for å se om forbedringspotensialene som fremgår i denne
oppgaven ble tatt høyde for i prosjektet, og om dette faktisk hadde positiv effekt.
Et moment som har vært hyppig nevnt i denne oppgaven er effekten av å ha en BIM-tekniker
implementert som en del av prosjektgruppen på byggeplassen. Denne oppgaven har ikke
behandlet dette videre fordi dette høyst sannsynlig ikke ville være et aktuelt scenario i
byggetrinn 2 i Kirkeveien 71. Til tross for det ville det vært meget interessant om effekten av
å ha en BIM-tekniker i prosjektet, og hvilke muligheter dette ville åpnet for, ble studert
nærmere.
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Vedlegg 1: Intervju med prosjektdirektør

Del 1: Basisinformasjon
Firma: AF Gruppen
Stilling: Prosjektdirektør
Tilknytning til prosjektet: Prosjektdirektør. Kirkeveien inngår som et av flere prosjekter i
porteføljen.
Erfaring med BIM: Har vært igjennom noen prosjekter med BIM. På Grefsenkollen hvor BIM
blant annet ble brukt til riggplanlegging og kollisjonskontroll og på Vindern der BIM ble brukt
svært aktivt i produksjonen.

Del 2: Dybdespørsmål om bruk av BIM i Kirkeveien 71
I forkant av prosjektet:
Hvordan ønsker ditt firma generelt å bruke BIM i prosjekter?
AF Gruppen skal bruke BIM i prosjekter med en kostnadsramme over 100 millioner kroner.
Foreløpig brukes BIM aktivt i sammenheng med anbud, kalkulasjon og prosjektering. Det
jobbes med å implementere BIM i større grad i produksjonsfasen i prosjekter.
Var det satt noen målsetting for prosjektet med hensyn på BIM?
Målsetningen var at man skulle bruke BIM i prosjektet. Denne målsetningen kom i
utgangspunktet fra byggherren. Byggherren ønsket primært å kunne bruke BIM til
visualisering i forbindelse med salg av leilighetene.
Var BIM inkludert i kontrakt? Hva slags kontrakt, hvilke krav/kriterier?
BIM var inkludert i kontrakt med byggherren, men ikke med andre aktører.
Hvilken planlegging lå til grunn for bruk av BIM i prosjektet? Tid, ansvar og omfang.
Prosjektgruppen har hatt flere prosjekteringsmøter med BIM koordinatoren.
I produksjon:
Hvilken kompetanse var tilgjengelig for bruk av BIM i dette prosjektet?
BIM koordinatoren var den sentrale kompetansen som var tilgjengelig for dette prosjektet.
I prosjektgruppen internt var det ingen til lav kompetanse innen BIM.
Slik som programvaren er i dag terskelen for bruk av BIM relativt høy. Dette medfører at folk
uten tekniske kompetanse innen BIM vil kvie seg for å gå inn i og prøve å forstå en BIMmodell. Derfor bør en ha en BIM-tekniker i prosjektgruppen dersom BIM skal utnyttes
optimalt i produksjonsfasen i prosjektet.
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Ble det utviklet en BIM-modell? Hvilke fag var inkludert i modellen? Beskriv prosessen.
ARK utviklet BIM-modell, men denne er ikke ferdig utviklet med flere fag.
Når ble modellen utviklet? Samsvarte dette med planlagt/avtalt tid?
Modellen var ferdig for ca. et år siden.
Prosjektet har hengt etter med prosjektering. Dette skyldes ikke bruk av BIM. Heller motsatt,
dersom vi hadde brukt BIM i all prosjektering kunne vi nok hentet mye på det. Da hadde
blant annet flere problemer vært oppdaget tidligere.
Hvordan var samarbeidet mellom de forskjellige aktørene?
Vanskelig. Det var lite kunnskap om BIM blant de involverte aktører. For de fleste var dette
deres første prosjekt der BIM ble brukt. Dette medførte også dårlig kommunikasjon rundt
BIM.
I etterkant har det vist seg at flere aktører har tegnet modeller som har flere likhetstrekk
med BIM. Ved kun små justeringer kunne nok disse modellene fungert sammen med BIMmodeller.
Ble det utarbeidet tegninger i 2D i tillegg til BIM-modellen? Hva bygde man etter?
Det er mulig.
Hvilke aktører benyttet BIM-modellen?
Hvordan ble BIM-modellen brukt i produksjonen? Ble den også oppdatert etter endringer?
Hvordan var tilgjengeligheten til modellen? Felles tilgang fra en sky?
Interoperabilitet – hvilke tiltak ble brukt for å forenkle sammensetninger?
Blir modellen oppdatert løpende eller etter ferdigstillelse til en ”As-Built” modell?
I ettertid:
Hvordan gikk arbeidet med BIM? Hva var vellykket? Hva burde vært gjort annerledes?
ARK sitt arbeid i forbindelse med BIM var vellykket. Det ble utarbeidet illustrerende
salgsmodeller.

<Vedlegg

Det har vært mangelfull involvering fra prosjektledelsen og dårlig informasjonsflyt innen BIM
i prosjektet. Prosjektgruppen burde fått en opplæring i BIM i forkant av prosjektet. Her er
det nok også noe å hente på grundigere planlegging i tidligfasen.
Det bør være en BIM-tekniker ute på prosjektet. I et prosjekt på Vindern, som omtalt
innledningsvis, sitter Kristoffer Moen som er BIM-tekniker ute på prosjektet som
produksjonsleder. Han deltar også aktivt i prosjekteringen. I dette prosjektet har de god
kontroll på arbeid med BIM, og BIM brukes aktivt i produksjonsfasen til blant annet
mengdeuttak, innkjøp og bestilling av prefabrikkerte elementer. BIM har også inngått i
planlegging av kompliserte oppgaver med resultat at oppgavene har blitt utført meget
effektivt. Dette prosjektet er for øvrig meget komplisert med tanke på mengden av tilvalg.
Prosjektet ligger på omtrent 90 millioner, og vil jeg anta at tilvalg vil utgjøre mellom 20-30
millioner i tillegg. Til tross for denne mengden med tilvalg har de fullt kontroll på dette med
stor hjelp fra BIM. Dette hadde ikke vært mulig å gjennomføre dersom BIM-teknikeren ikke
satt ute på prosjektet.
Er det bruksområder man burde ha utviklet modellen til å omfatte?
Kollisjonskontroll. Dette ville kreve at flere, helst alle fag brukte BIM til prosjektering.
Avvik fra tegninger til fysisk bygg burde inngått i BIM-modell. Dersom disse avvikene hadde
blitt fulgt opp til byggherren ville vi nok tjent inn de ekstra kostnadene BIM ville påført flere
ganger bare fra dette.
Fremdriftsplanlegging.
Kvalitetssikring.
HMS arbeid.
Er det bruksområder i modellen som en burde brukt i større grad?
Riggplanlegging. Dette ble forsøkt i prosjektet, men burde vært gjort i større grad.
ARK modellen burde vært brukt i større grad. De tekniske burde hatt sitt
prosjekteringsarbeid inkludert i denne modellen.
Visualisering. Det er flere gode eksempler på at BIM kan fungere meget godt som et
illustrerende verktøy. For eksempel i møtevirksomhet.
Er det bruksområder som man med mindre justeringer kunne ha brukt BIM-modellen til?
Er det bruksområder en ikke burde bruke eller utvikle i BIM-modellen?
Nei.
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Vedlegg 2: Intervju med prosjektleder

Del 1: Basisinformasjon
Firma: AF Gruppen
Stilling: Prosjektleder
Tilknytning til prosjektet: Prosjektleder
Erfaring med BIM: Dette er mitt første prosjekt hvor det brukes BIM. Har ingen tekniske
kompetanse. Vet en del om hva BIM kan brukes til.

Del 2: Dybdespørsmål om bruk av BIM i Kirkeveien 71
I forkant av prosjektet:
Hvordan ønsker ditt firma generelt å bruke BIM i prosjekter?
Prosjekter over en viss størrelse skal bruke BIM.
Var det satt noen målsetting for prosjektet med hensyn på BIM?
Målsettingen har vært uklar og forvirrende. Dette gjelder nok både for meg,
prosjekteringsleder og RI.
Både AF Gruppen og byggherren hadde i utgangspunktet et ønske om å bruke BIM i dette
prosjektet. Jeg synes derimot at dette ikke ble kommunisert tidsnok ut til prosjektet. Dersom
kommunikasjonen rundt bruk av BIM hadde vært bedre i prosjektets tidligfase ville nok
målsetningen være bedre avklart og en ville vært bedre forberedt på hva som skulle til for å
oppnå disse målene.
Var BIM inkludert i kontrakt? Hva slags kontrakt, hvilke krav/kriterier?
BIM inngikk i kontrakten med byggherren, der det blant annet var snakk om deling av
kostnader.
BIM inngikk også i kontrakten med ARK, men ikke i kontraktene med RIB, RIE eller RIVV.
Hvilken planlegging lå til grunn for bruk av BIM i prosjektet? Tid, ansvar og omfang.
Det var lite særegen planlegging i forbindelse med BIM. Dette gikk i så fall gjennom
prosjekteringsmøter.
I produksjon:
Hvilken kompetanse var tilgjengelig for bruk av BIM i dette prosjektet?
BIM koordinatoren var den viktigste kompetansen innen BIM for oss i prosjektet, men han
hadde også mye å gjøre ellers og ble nok ikke inkludert i den grad han burde.

77

78

Planlegging og tilrettelegging for bruk av BIM

Internt i prosjektet var det svært lite kompetanse innen BIM. Også kommunikasjon rundt
emner relatert til BIM var vanskelig fordi vi ikke visste nok om BIM eller kunne BIM
terminologien.
ARK hadde god kompetanse innen BIM.
Ble det utviklet en BIM-modell? Hvilke fag var inkludert i modellen? Beskriv prosessen.
ARK lagde en BIM-modell. Tror ikke andre fag lagde modeller.
BIM koordinatoren lagde en modell som vi har brukt noe til mengdeuttak på blant annet
fasader.
Når ble modellen utviklet? Samsvarte dette med planlagt/avtalt tid?
Vi har hengt etter med prosjektering i dette prosjektet, men dette er ikke veldig uvanlig. Jeg
tror ikke det skyldes BIM at vi har hengt etter med prosjektering i dette prosjektet.
Hvordan var samarbeidet mellom de forskjellige aktørene?
Ikke eksisterende hva gjelder BIM.
Ble det utarbeidet tegninger i 2D i tillegg til BIM-modellen? Hva bygde man etter?
Hvilke aktører benyttet BIM-modellen?
ARK og RIB benyttet modellen som ble utarbeidet av ARK. Mulig andre aktører også har
brukt denne modellen.
Internt har vi forsøkt å bruke en modell som ble laget av BIM koordinatoren til
riggplanlegging, men dette falt mer og mer bort.
Hvordan ble BIM-modellen brukt i produksjonen? Ble den også oppdatert etter endringer?
ARK sin modell blir etter hva jeg vet oppdatert løpende med endringer.
Hvordan var tilgjengeligheten til modellen? Felles tilgang fra en sky?
Det er felles tilgang til dette gjennom Collaboration. For min egen del synes jeg det er
vanskelig å stole på modellene som er tilgjengelig herfra grunnet usikkerhet rundt
gyldigheten. Det er enkelt å falle tilbake til arbeidstegninger i 2D med kjent
revisjonsnummer.
Interoperabilitet – hvilke tiltak ble brukt for å forenkle sammensetninger?
Blir modellen oppdatert løpende eller etter ferdigstillelse til en ”As-Built” modell?
ARK har planlagt dette.
I ettertid:

<Vedlegg

Hvordan gikk arbeidet med BIM? Hva var vellykket? Hva burde vært gjort annerledes?
Verken arbeidet med eller resultatet av bruk av BIM i dette prosjektet ble særlig vellykket.
Noe av dette kan nok skyldes at dette var det første BIM prosjektet for de fleste involverte
aktører, men det er også mye vi burde gjort annerledes.
Det må være en tidlig avklaring om bruk av BIM i prosjektet, og dette må kommuniseres
tidsnok til prosjektledelsen. Dernest bør en definere klare mål som blant annet bør
inneholde hvilket detaljnivå en skal modellere i.
Videre bør BIM inngå i alle kontrakter. Dersom BIM ikke inngår i kontrakter vil bruken av BIM
være avhengig av motivasjonen til folk i prosjektet. Motivasjonen for bruk av BIM må være
på et helt annet nivå enn den har vært i dette prosjektet. Folk må få mer forståelse, mer
opplæring og mer erfaring med BIM.
I ombyggingsprosjekter, som dette, er det viktig med tidlige målinger av det faktiske bygget.
I dette prosjektet var det en del som ikke stemte i tegningene. Dette skaper vanskeligheter
og forsinkelser i prosjekteringsarbeidet.
Et annet punkt i forbindelse med ombyggingsprosjekter er at det etter vært ble et uttrykk i
dette prosjektet at vi hadde en fysisk BIM-modell i skala 1:1 ute på byggeplassen. Dette er
ikke et vesentlig punkt, men det var en faktor som hadde en negativ innvirkning på folks
motivasjon for å bruke BIM fordi behovet for BIM ble nedgradert.
Er det bruksområder man burde ha utviklet modellen til å omfatte?
Modellen burde vært utviklet slik at den kunne vært aktivt brukt i fremdriftsplanlegging og
produksjon. Dette ville meget trolig gitt direkte resultater til dette prosjektet.
Alle fag i prosjektet burde brukt BIM slik at vi kunne utført kollisjonskontroller med
utgangspunkt i BIM.
Er det bruksområder i modellen som en burde brukt i større grad?
Som nevnt tidligere så forsøkte vi å bruke en BIM-modell til riggplanlegging. Jeg tror vi hadde
hatt veldig nytte av denne riggplanleggingen dersom vi hadde fått det til ordentlig.
Mengdeuttak. BIM koordinatoren tok ut noen mengder for oss. Dette burde vi brukt mer.
BIM burde vært brukt i mye større grad som et visualiserende verktøy. Selv om jeg stoler
mer på tegninger i 2D har jeg åpnet modellen til ARK for å skjønne visse kompliserte ting i
bygget.
Er det bruksområder som man med mindre justeringer kunne ha brukt BIM-modellen til?
Nei, ikke utover det som er nevnt tidligere.
Er det bruksområder en ikke burde bruke eller utvikle i BIM-modellen?
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Det er mulig. Jeg er usikker på hvor mye ekstra det har kostet å bruke BIM kontra hva vi har
fått ut av det. I dette prosjektet var det jo kun ARK som benyttet BIM som i seg selv
begrenser potensielle bruksområder.
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Vedlegg 3: Intervju med prosjekteringsleder

Del 1: Basisinformasjon
Firma: AF Gruppen
Stilling: Prosjektleder (vanlig stilling)
Tilknytning til prosjektet: Prosjekteringsleder. Fungerte i stilling til august 2011, deretter
som innkjøpsansvarlig til oktober 2011.
Erfaring med BIM: Ingen teknisk kunnskap om BIM. Har liten erfaring med BIM i
byggeprosjekter. Vet derimot hva BIM dreier seg om og en god del av hva BIM kan brukes til.

Del 2: Dybdespørsmål om bruk av BIM i Kirkeveien 71
I forkant av prosjektet:
Hvordan ønsker ditt firma generelt å bruke BIM i prosjekter?
Nåværende utgangspunkt og målsetting er at AF Gruppen ønsker å bruke BIM i alle
byggeprosjekter.
Det bør derimot presiseres at BIM er en teknologi som er i hyppig utvikling og relativt nytt
for mange i byggebransjen. En fornuftig felles målsetting vil på bakgrunn av dette være
vanskelig å sette siden kompetansen kan variere mellom prosjekter. BIM i alle prosjekter vil
nok være en fornuftig og mer realistisk å oppnå noen år frem i tid.
Var det satt noen målsetting for prosjektet med hensyn på BIM?
Det var ikke avklart noen spesifikk målsetting med hensyn på bruk av BIM. Det var et krav fra
byggherre at en skulle bruke BIM i prosjektet. Dette kravet kom i form av et skriv der
kontrakt summen også ble økt med omtrent 30 tusen kroner. Byggherrens primære ønske
var at dette skulle brukes i forbindelse med salg av leilighetene. Det ble ikke spesifisert noen
målsetting utover det.
Var BIM inkludert i kontrakt? Hva slags kontrakt, hvilke krav/kriterier?
BIM var kontraktsfestet med byggherre, men det var ingen spesifiserte krav eller kriterier.
Kravet om BIM var ikke videreført i kontraktene totalunderentreprenørene RIE og RIV. Disse
fagene brukte derfor heller ikke BIM.
Hvilken planlegging lå til grunn for bruk av BIM i prosjektet? Tid, ansvar og omfang.
Aktører som var involvert i prosjektet og skulle bruke BIM hadde minimum ett
planleggingsmøte BIM koordinatoren. En definerte da i hvilket omfang en skulle modellere
og diskuterte prosessen der dette skulle skje.
I produksjon:
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Hvilken kompetanse var tilgjengelig for bruk av BIM i dette prosjektet?
Det var ingen teknisk kompetanse internt i prosjektet. Flere prosjektdeltakere var derimot
kjent med en del muligheter som er mulig med BIM og kunne derfor bidra i forbindelse med
planlegging av innhold og omfang, samt være med på organiseringen som kreves i
produksjonsfasen. Eksternt var prosjektet derimot tilknyttet BIM koordinatoren som har god
kompetanse ved de fleste områder innen BIM.
Ble det utviklet en BIM-modell? Hvilke fag var inkludert i modellen? Beskriv prosessen.
BIM koordinatoren utviklet en terrengmodell tidlig i prosjektet. ARK og RIB brukte BIM, men
er ikke kjent med detaljene rundt dette.
Når ble modellen utviklet? Samsvarte dette med planlagt/avtalt tid?
Terrengmodellen ble utviklet relativt tidlig i prosjektet.
Hvordan var samarbeidet mellom de forskjellige aktørene?
I forbindelse med BIM fungerte samarbeidet godt mellom AF Gruppen, ARK og RIB.
RIV og RIE var ikke på banen når det er snakk om BIM.
Ble det utarbeidet tegninger i 2D i tillegg til BIM-modellen? Hva bygde man etter?
ARK og RIB brukte BIM noe. I hvilken grad dette ble brukt til bygging og godkjente
arbeidstegninger er uvisst.
Resterende fag i prosjektet brukte nok ikke BIM.
Hvilke aktører benyttet BIM-modellen?
Prosjektgruppen benyttet BIM noe til blant annet planlegging, visualisering og
mengdeberegning, men denne bruken var begrenset og var nok sannsynligvis ikke med i
noen vesentlige beslutninger.
I hvilken grad modeller utarbeidet av RI ble benyttet er uvisst.
Hvordan ble BIM-modellen brukt i produksjonen? Ble den også oppdatert etter endringer?
BIM ble ikke aktivt brukt i produksjonen. BIM var meget ofte med på agendaen i
begynnelsen av prosjektet, men det ble også ofte bortprioritert grunnet dårlig tid, mangel på
kunnskap og mangel på kapasitet. Dette prosjektet har på mange måter fungert som et
prøveprosjekt på BIM fra AF Gruppen sin side. Med prøveprosjekt menes da et prosjekt som
mer eller mindre blir hevet ut i en løpende utvikling med mål om at lærdom og erfaringer
skal komme til nytte i fremtiden.
Hvordan var tilgjengeligheten til modellen? Felles tilgang fra en sky?
Prosjekteringsunderlag, deriblant BIM-modeller var tilgjengelig for alle prosjektdeltakere
gjennom Collaboration, et webhotell som alle prosjektdeltakere kan laste opp og ned ifra.
Interoperabilitet – hvilke tiltak ble brukt for å forenkle sammensetninger?

<Vedlegg

Blir modellen oppdatert løpende eller etter ferdigstillelse til en ”As-Built” modell?
I ettertid:
Hvordan gikk arbeidet med BIM? Hva var vellykket? Hva burde vært gjort annerledes?
BIM ble nok aldri implementert på den måten det er tenkt i dette prosjektet. Prosjektet har i
realiteten ikke vært et ”BIM-prosjekt”. Det har derimot fungert som et prøveprosjekt på
bruk av BIM som er en mer eller mindre ny og ukjent teknologi for aktørene som har vært
involvert i prosjektet. En har altså prøvd å tilnærme seg kunnskap og erfaring med BIM
gjennom dette prosjektet.
Det er et stort forbedringspotensial som ligger i grundig planlegging i prosjektets tidligfase.
En klar målsetting og definering av behov og omfang hos alle involverte aktører er vesentlig
for at BIM skal fungere optimalt.
Er det bruksområder man burde ha utviklet modellen til å omfatte?
Et viktig kriterium for å kunne bruke BIM i prosjektet er at programvaren har en lav
brukerterskel slik at alle prosjektdeltakere skal ha mulighet til å bruke programmet uten
omfattende kursing i BIM. Dette er vesentlig for å lykkes med implementering av BIM i
prosjektene.
Det bør stilles krav om at rådgivende bruker programvare som er kompatibelt.
Mengdeuttak er viktig i et byggeprosjekt. Mengdeuttak er tidkrevende å utføre og det er
ofte viktig at mengdeuttaket er nøyaktig utført. Dette kan man nok spare mye tid og
ressurser på å få til med BIM.
Ellers er BIM et meget interessant verktøy å bruke til prosjektplanlegging. Visualisering i en
BIM-modell gir økt forståelse for hvordan bygget skal se ut og bidrar dermed til bedre
planlegging. Videre, gjennom 4D planlegging vil man kunne visualisere hvordan bygget og
byggeplassen rundt vil se ut i forskjellige stadier i byggeprosessen. Dette vil nok være svært
nyttig i planlegging. En kan unngå potensielle problemer på byggeplassen som kan oppstå
grunnet dårlig planlegging, blant annet problemer innen rigglogistikk.
Er det bruksområder i modellen som en burde brukt i større grad?
En burde fokusert mer på gjennomføring av en grundig kollisjonskontroll mellom ARK og RIB.
Er det bruksområder som man med mindre justeringer kunne ha brukt BIM-modellen til?
Er det bruksområder en ikke burde bruke eller utvikle i BIM-modellen?
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Nei, det koster nok såpass lite å utarbeide en BIM-modell grundig så jeg ser ikke noen grunn
til å begrense modellens omfang.

<Vedlegg

Vedlegg 4: Intervju med anleggsleder

Del 1: Basisinformasjon
Firma: AF Gruppen
Stilling: Anleggsleder
Tilknytning til prosjektet: Anleggsleder
Erfaring med BIM: Ingen teknisk kompetanse innen BIM. Dette er mitt første prosjekt hvor
det brukes BIM. Vet en del om hva BIM kan brukes til.

Del 2: Dybdespørsmål om bruk av BIM i Kirkeveien 71
I forkant av prosjektet:
Hvordan ønsker ditt firma generelt å bruke BIM i prosjekter?
AF Gruppen ønsker å bruke BIM i komplekse prosjekter. Det er da spesielt viktig til tekniske
føringer og sjakter.
Angående bruksområder så bruker AF Gruppen BIM til blant annet kalkyle, evaluering av
tilbud samt mengdeberegning.
Var det satt noen målsetting for prosjektet med hensyn på BIM?
Var BIM inkludert i kontrakt? Hva slags kontrakt, hvilke krav/kriterier?
Usikker på hvorvidt BIM var inkludert i kontrakter.
Vi fikk tilbud fra alle tekniske fag på bruk av BIM.
Hvilken planlegging lå til grunn for bruk av BIM i prosjektet? Tid, ansvar og omfang.
I produksjon:
Hvilken kompetanse var tilgjengelig for bruk av BIM i dette prosjektet?
Den beste kompetansen på BIM i tilknytning til prosjektet er BIM koordinatoren.
Internt i prosjektet er det lite kompetanse innen BIM.
Vi hadde tilgang til en modell som var lagt inn i et program som heter Solibri. Dette
programmet har enkelt brukergrensesnitt. Derfor kunne alle i prosjektet bruke denne
modellen. I modellen kunne en blant annet kjøre visning av utvalgte fag og utføre enkle
målinger, men informasjonsmengden var begrenset i forhold til en ordinær modell.
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Ble det utviklet en BIM-modell? Hvilke fag var inkludert i modellen? Beskriv prosessen.
ARK og RIB utviklet BIM-modell.
Angående prosjekteringsprosessen så ble den stort sett styrt av prosjektlederen og
prosjekteringslederen. Jeg er derfor usikker på detaljene i denne prosessen for dette
prosjektet.
I en ønsket prosess med BIM bør man utføre forprosjektering som et utgangspunkt som kan
brukes til videre prosjektering. Da bør AF Gruppen inn i forbindelse med valg av løsninger
sammen med tekniske fag. Ut ifra dette tverrfaglige samarbeidet gjøres valg som blant annet
innebærer metode og material.
Når ble modellen utviklet? Samsvarte dette med planlagt/avtalt tid?
Hvordan var samarbeidet mellom de forskjellige aktørene?
Ble det utarbeidet tegninger i 2D i tillegg til BIM-modellen? Hva bygde man etter?
Jeg tror ARK utviklet tegninger i 2D i tillegg til BIM. Det er også mulig at ARK utviklet egne
tegninger i 2D for byggherren i forbindelse med salg.
Hvilke aktører benyttet BIM-modellen?
ARK og RIB benyttet BIM.
Jeg tror også LARK benyttet BIM-modellen til ARK til utvikling av utomhus plan.
Vi benyttet BIM noe til riggplanlegging. BIM koordinatoren lagde en riggmodell i et relativt
enkelt format som vi også til en viss grad var i stand til å redigere enkle endringer i. I denne
modellen kunne vi for eksempel vurdere hvilken radius kranen burde ha. Vi kunne også
endre lokaliseringen til kranen eller andre disponible arealer. Vi brukte også denne modellen
til å visualisere hvordan riggen ville se ut under utgraving av parkeringskjelleren. I denne
fasen oppstod det derimot også problemer. Vi klarte ikke å redigere endringer i terrenget i
modellen. BIM koordinatoren bekreftet at det ville være uforholdsmessig tidkrevende å
holde modellen kontinuerlig oppdatert med terrenget. Dermed sank aktualiteten til
modellen gravis utover i prosjektet og den ble derfor mindre og mindre brukt. Dersom det
ikke hadde vært vesentlige endringer i terrenget ville nok denne løsningen fungert bedre og
blitt brukt mer.
Hvordan ble BIM-modellen brukt i produksjonen? Ble den også oppdatert etter endringer?
ARK oppdaterte sin modell etter endringer gjennom hele produksjonen.
Tror ikke dette ble gjort hos RIB.

<Vedlegg

Hvordan var tilgjengeligheten til modellen? Felles tilgang fra en sky?
ARK legger ut IFC og ArchiCAD modeller på Collaboration, et webhotell for
tegninger/dokumenter som prosjektet kan benytter seg av. Jeg kan derimot ikke åpne eller
bruke disse filene.
Interoperabilitet – hvilke tiltak ble brukt for å forenkle sammensetninger?
Blir modellen oppdatert løpende eller etter ferdigstillelse til en ”As-Built” modell?
Planen er at modellen som er utarbeidet av ARK oppdateres med endringer til ferdigstillelse
som en ”AS-Built” modell.
I ettertid:
Hvordan gikk arbeidet med BIM? Hva var vellykket? Hva burde vært gjort annerledes?
BIM burde vært brukt av alle fag. Hvorfor det ikke ble gjort er vanskelig å svare konkret på.
Det var en del negative holdninger og motstand rundt BIM. Dette kom av at folk ikke var
vant til å bruke BIM og ikke så nytteverdien BIM kunne tilføre i dette og kommende
prosjekter.
Eksempelvis burde en tidligere hatt flere detaljer på plass tidlig som en kunne prosjektert
videre med BIM. Det er enklere å visualisere med BIM slik at en ser flere mulige løsninger på
problemer.
Riggmodellen kunne absolutt blitt brukt i større grad. Det er spesielt to grunner til at den
ikke ble brukt mer. For det første var det teknisk vanskelig å oppdatere modellen etter
endringer i terrenget på byggeplassen. Dernest burde vi i prosjektgruppen vært mer aktive i
bruk og oppdatering av modellen.
Er det bruksområder man burde ha utviklet modellen til å omfatte?
Sett at arbeidet med BIM hadde fungert godt i alle fag burde alle modeller oppdateres med
endringer løpende. Med dette utgangspunktet burde en også laget ”As-Built” modeller slik
at modellene tilsvarer det fysiske bygget etter ferdigstillelse. Modellen kunne dermed vært
et viktig bidrag i FDV.
Videre hadde det vært interessant om modellen inneholdt historikk om endringer i
prosjektet som for eksempel tilvalgsendringer. Dette kan dermed fungere som et nyttig
verktøy for å løse uenigheter og tvister som skulle oppstå i etterkant.
Er det bruksområder i modellen som en burde brukt i større grad?
Riggmodellen burde vært brukt i større grad.
Dersom brukergrensesnitt inngår som bruksområde burde dette vært fokusert mer på. Det
hadde vært fordelaktig om vi kunne utføre flere operasjoner med BIM internt i prosjektet
uten å måtte spørre om ekstern bistand.
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Vi kunne også ha vært bedre på å bruke BIM til mengdeuttak. Vi måtte da ha vært mer aktive
på dette og det ville påført BIM koordinatoren mer arbeid, men det ville absolutt gagnet
prosjektet i sin helhet. Mengder burde for så vidt også følge med fra kalkulasjonsnivå.
Er det bruksområder som man med mindre justeringer kunne ha brukt BIM-modellen til?
Er det bruksområder en ikke burde bruke eller utvikle i BIM-modellen?
Nei, alt bør med.

<Vedlegg

Vedlegg 5: Intervju med BIM koordinator

Del 1: Basisinformasjon
Firma: AF Gruppen
Stilling: Utviklingsleder BIM fra oktober 2011. Tidligere BIM koordinator. Utviklingsleder
innebærer også arbeid med implementering av BIM i AF Gruppen.
Tilknytning til prosjektet: BIM koordinator. Fungerte som en støttespiller for prosjektet
innen det meste som relateres BIM.
Erfaring med BIM: Utdannelse innen informatikk og BIM teknikk. To års arbeidserfaring med
BIM i AF Gruppen som BIM koordinator og deretter som utviklingsleder BIM.

Del 2: Dybdespørsmål om bruk av BIM i Kirkeveien 71
I forkant av prosjektet:
Hvordan ønsker ditt firma generelt å bruke BIM i prosjekter?
I foretningsplanen til AF Gruppen er det nedskrevet at prosjekter med en kostnadsramme
over 100 millioner skal bruke BIM.
En innarbeidet prosedyre er at BIM brukes aktivt i nesten alle anbud, anslagsvis i 95 % av alle
prosjekter. Unntakene er spesielt små eller enkle prosjekter der en ikke vil oppnå noen
særlige gevinster ved å bruke BIM.
I tillegg er det ønskelig å innarbeide prosedyre om at BIM også brukes i prosjektering i nær
alle prosjekter med tverrfaglig koordinering og kontroll i samspill med i hovedsak fem fag:
ARK, RIB, RIE, RIVV (vent og rør).
Var det satt noen målsetting for prosjektet med hensyn på BIM?
Prosjektets målsetting vedrørende BIM var løs. Byggherre ytret at deres ønske var at en
skulle bruke BIM i prosjektet. Byggherre ønsket å bruke BIM i forbindelse med salg som en
visualiserende effekt til blant annet markedsføring og prospekter, men dette var ikke
kommunisert i særlig grad i prosjektets tidligfase.
Ut i fra dette ønsket ble det besluttet å bruke BIM i prosjektet der AF Gruppens
utgangspunkt var at ARK og RI da burde bruke BIM i prosjektering med mål om at det blant
annet skulle kunne brukes til kollisjonskontroll og mengdeuttak.
Var BIM inkludert i kontrakt? Hva slags kontrakt, hvilke krav/kriterier?
Uvisst.
Hvilken planlegging lå til grunn for bruk av BIM i prosjektet? Tid, ansvar og omfang.
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Da dette prosjektet ble påstartet var AF Gruppen i en tidligfase når det gjelder
implementering av BIM. AF Gruppen hadde ikke gjennomført noen prosjekter fullt ut med
BIM på dette tidspunkt. Siden BIM var såpass nytt hadde vi ikke like gode prosedyrer og
rutiner på arbeid med BIM som vi har i dag.
Planleggingen som lå til grunn for bruk av BIM i prosjektet var i hovedsak et
prosjekteringsmøte i prosjektets tidligfase der AF Gruppen, ARK, RIB og byggherre deltok.
Det ble da blant annet omhandlet ønsket omfang i BIM-modellene samt grovt om tenkt
prosess, men dette burde nok vært tydeligere avklart.
Ingen kontakt angående BIM med RIE eller RIVV.
I produksjon:
Hvilken kompetanse var tilgjengelig for bruk av BIM i dette prosjektet?
Alle prosjektledere og prosjekteringsledere skal ha vært på kurs om BIM, men det gir dog
ingen omfattende kunnskap om BIM alene. Dette kurset er et av flere tiltak for å øke den
generelle kompetansen for BIM i AF Gruppen.
Det er generelt liten teknisk kompetanse om BIM i prosjektet. Det er derimot noe generell
kunnskap om hva BIM er og hva BIM kan brukes til i prosjektet. Denne kunnskapen kan for
eksempel brukes til planlegging av hvilket omfang det skal modelleres i, og også til
organisering mellom de forskjellige aktørene. Skal en ha godt utbytte av BIM i et prosjekt er
en avhengig av at denne organiseringen skjer fra prosjektet internt. Dette innebærer blant
annet møteinnkallinger, utarbeiding av møtereferat og at man bidrar i løpende
kommunikasjon mellom de involverte fagene.
Noe frem i tid kan man se for seg at hvert prosjekt har minst en person som kan redigere en
modell tilgjengelig på byggeplassen. Dette vil nok gi prosjektene enda bedre utbytte fra BIM,
men det krever også et relativt høyt kompetansenivå. Inntil videre vil prosjektets BIM
koordinator ha ansvar for denne rollen. Det betyr at jeg har vært relativt tett knyttet opp
mot prosjektet i de fleste temaer hva angår BIM.
Ble det utviklet en BIM-modell? Hvilke fag var inkludert i modellen? Beskriv prosessen.
ARK tegnet hele prosjektet med BIM. RIB tegnet kun nybygget, altså A3 med BIM, men
brukte dette kun til produksjon av stål.
Jeg utarbeidet en råbyggmodell for eksisterende bygg (ombyggingsdel; A1 + A2) som var satt
sammen med koordinater fra stikker slik at en blant annet fant flere avvik mellom det gamle
tegningsgrunnlaget og det fysiske bygget fra denne modellen.
I tillegg lagde jeg også en sammensatt modell i et enklere format. Denne modellen
gjenspeilet også terrenget rundt bygget.
Når ble modellen utviklet? Samsvarte dette med planlagt/avtalt tid?

<Vedlegg

Råbyggmodellen var ferdig i april 2011.
Hvordan var samarbeidet mellom de forskjellige aktørene?
Ikke eksisterende med tanke på BIM.
Ble det utarbeidet tegninger i 2D i tillegg til BIM-modellen? Hva bygde man etter?
ARK hentet i hovedsak sine tegninger fra BIM-modeller. RIB noe fra BIM, men mest fra 2D.
RIE og RIVV utarbeidet kun tegninger i 2D.
Hvilke aktører benyttet BIM-modellen?
Det ble ikke utarbeidet eller sammensatt en tverrfaglig modell i dette prosjektet. Dette er
ikke det et ønskelig scenario fra AF Gruppen sin side og det er heller ikke representativt sett i
sammenheng med andre prosjekter hos AF Gruppen. Det var flere faktorer som var
gjeldende for at det ble sånn, blant annet mangel på kunnskap og kommunikasjon.
Resultatet var at det i praksis kun var ARK som benyttet BIM ordentlig, som ikke gir like bra
utbytte fra BIM i forhold til om flere fag hadde vært involvert.
Hvordan ble BIM-modellen brukt i produksjonen? Ble den også oppdatert etter endringer?
Både ARK og RIB leverte som nevnt deler av produksjonsunderlaget direkte fra en BIMmodell.
BIM ble brukt noe som visualiseringsverktøy på plassen.
Hvordan var tilgjengeligheten til modellen? Felles tilgang fra en sky?
Både råbyggmodellen og terrengmodellen lå tilgjengelig på Collaboration.
Interoperabilitet – hvilke tiltak ble brukt for å forenkle sammensetninger?
Vi ønsker å motta en IFC-modell. Ellers ønsker ikke AF Gruppen å legge særegne føringer på
dette grunnet dårligere erfaringer som følge av ansvarsfraskyving på dette området.
Blir modellen oppdatert løpende eller etter ferdigstillelse til en ”As-Built” modell?
Nei, ingen grunn til at det skulle gjøres i modellene som jeg utviklet.
Usikker på hvordan prosessen her var hos ARK og RIB.
I ettertid:
Hvordan gikk arbeidet med BIM? Hva var vellykket? Hva burde vært gjort annerledes?
Vi har ikke fått brukt BIM slik det bør brukes i dette prosjektet. Som nevnt tidligere er det
flere faktorer som begrunner dette, men dårlig kommunikasjon bør trekkes frem som en
viktig faktor. En annen viktig faktor for at BIM skal fungere godt i et prosjekt er at
prosjektgruppen har en vilje for å få til BIM skikkelig. Tett oppfølging er vesentlig for å kunne
lage gode modeller og at det tverrfaglige samarbeidet skal flyte godt. Som tidligere nevnt er
det da blant annet snakk om organisering mellom de ulike aktørene gjennom blant annet
kommunikasjon av møter, referater og frister.
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Sett i et litt større perspektiv bør en tilbake til tidspunktet der en vinner et anbud for å ta tak
i dette skikkelig. RI bør kontraheres fra prosjektet ved for eksempel prosjekteringsleder. BIM
bør allerede fra dette tidspunkt inngå som et krav i tilbudsforespørsler til RI. Tilbud fra RI bør
da også inneholde BIM. Videre blir tett oppfølging og god kommunikasjon viktig for at BIM
skal fungere bra. Kirkeveien er nok dessverre et eksempel på at BIM krever tydelig og god
kommunikasjon.
Er det bruksområder man burde ha utviklet modellen til å omfatte?
Mengdeuttak, kollisjonskontroll og visualisering er nok de mest aktuelle bruksområdene som
en burde brukt BIM til i dette prosjektet.
Er det bruksområder i modellen som en burde brukt i større grad?
Er det bruksområder som man med mindre justeringer kunne ha brukt BIM-modellen til?
Er det bruksområder en ikke burde bruke eller utvikle i BIM-modellen?
-

<Vedlegg

Vedlegg 6: Intervju med ARK

Del 1: Basisinformasjon
Firma: ARK
Stilling: Arkitekt
Tilknytning til prosjektet: Arkitekt – sammen med to andre arkitekter og en teknisk tegner.
Erfaring med BIM: Kirkeveien er første prosjekt med BIM. Har hatt flere interne kurs i
ArchiCAD – BIM programvaren som benyttes i D&M.

Del 2: Dybdespørsmål om bruk av BIM i Kirkeveien 71
I forkant av prosjektet:
Hvordan ønsker ditt firma generelt å bruke BIM i prosjekter?
BIM bør brukes på alle prosjekter med nybygg. Bruk av BIM medfører noe mer kostnader til
tegning, men det tas igjen senere i prosjektet.
BIM er vanskeligere å bruke og det oppstår ofte en del problemer ved å tegne eksisterende
bygg i ombyggingsprosjekter. BIM er derfor mindre aktuelt å bruke i denne typen prosjekter.
Var det satt noen målsetting for prosjektet med hensyn på BIM?
Det var opprinnelig byggherrens ønske at BIM skulle brukes i prosjektet. Det byggherren ville
oppnå med dette var i hovedsak mulighet til å kjøre en BIM-basert kollisjonskontroll og at
BIM skulle kunne brukes til å utarbeide illustrerende figurer i forbindelse med salg. AF
Gruppen hadde derimot innhentet flere tilbud fra RI uten at BIM var spesifisert i tilbudet.
Kravet om BIM fra byggherre falt dermed delvis bort gjennom interne avtaler, spesielt målet
om kollisjonskontroll frafalt.
Var BIM inkludert i kontrakt? Hva slags kontrakt, hvilke krav/kriterier?
Vi hadde BIM inkludert i kontrakt, både med AF Gruppen og byggherre. Det var ikke
spesifisert nærmere, utover at en skulle bruke BIM.
Hvilken planlegging lå til grunn for bruk av BIM i prosjektet? Tid, ansvar og omfang.
Vi tegnet prosjektet først i 2D AutoCAD. Da det ble avklart at byggherre ønsket bruk av BIM i
prosjektet deltok vi i et prosjekteringsmøte med RIB, byggherre og BIM-koordinator i AF
Gruppen. Møtet omhandlet visse forutsetninger, grunnbestemmelser og ønsket omfang av
BIM-modellen. Prosjektet ble etter dette tegnet i 3D ArchiCAD med utgangspunkt i
tegningene fra AutoCAD.
I produksjon:
Hvilken kompetanse var tilgjengelig for bruk av BIM i dette prosjektet?
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En av personene som er tilknyttet prosjektet i Kirkeveien hos ARK er god i ArchiCAD. Dette er
en nøkkelperson i firmaet innen BIM. De resterende kan etter hvert bruke BIM på et ok nivå.
Samlet har prosjektgruppen en absolutt grei kompetanse innen BIM.
Ble det utviklet en BIM-modell? Hvilke fag var inkludert i modellen? Beskriv prosessen.
Ja, men kun fra vårt fag. RIB inkluderte også stålarbeider i A3 i modellen.
Dette var mitt første prosjekt med BIM. Det har naturlig nok vært en del utfordringer knyttet
til dette, men ved hjelp av god kunnskap i firmaet og i prosjektgruppen har prosessen hatt
relativt god flyt.
Prosjektet hadde vært tjent med at flere fag benyttet BIM i sin prosjektering. Da kunne
mulighetene BIM tilbyr vært bedre utnyttet gjennom et tverrfaglig samarbeid.
Når ble modellen utviklet? Samsvarte dette med planlagt/avtalt tid?
Sommer 2011.
Hvordan var samarbeidet mellom de forskjellige aktørene?
Ikke eksisterende hva gjelder BIM.
Ble det utarbeidet tegninger i 2D i tillegg til BIM-modellen? Hva bygde man etter?
Prosjektet ble tegnet både i 2D og med BIM. 2D-tegningene ble brukt til rammesøknad og
som en slags kladd.
Plan-, snitt- og skjemategninger er tatt ut fra BIM-modell. Detaljer og detaljsnitt ble tegnet i
2D AutoCAD.
Hvilke aktører benyttet BIM-modellen?
Vi benyttet modellen løpende i prosjektet. RIB benyttet modellen til stål, men dette ble ikke
lastet opp på Collaboration.
I tillegg benyttet en illustratør modellen i forbindelse med salg på oppdrag fra byggherre.
Hvordan ble BIM-modellen brukt i produksjonen? Ble den også oppdatert etter endringer?
Modellen ble løpende oppdatert med endringer og brukt som grunnlag for store deler av
produksjonen (se tidligere punkt).
Hvordan var tilgjengeligheten til modellen? Felles tilgang fra en sky?
Modellen var tilgjengelig for alle aktører tilknyttet prosjektet gjennom Collaboration.
Interoperabilitet – hvilke tiltak ble brukt for å forenkle sammensetninger?
Normen, som også gjaldt for dette prosjektet er at vi bruker konverteringsprogrammene slik
de leveres fra leverandør.
Vi er derimot også inne i andre prosjekter der en i prosjektet har lagt føringer og utarbeidet
egne maler for hvordan vi skal modellere for å forenkle sammensetninger og holde
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informasjonsnivået unisont i modellene. Dette gjøres for eksempel i utbyggingen av
Gardermoen - OSL.
Blir modellen oppdatert løpende eller etter ferdigstillelse til en ”As-Built” modell?
Ja. Planen er at modellen skal leveres sammen med tegninger etter ferdigstillelse.
I ettertid:
Hvordan gikk arbeidet med BIM? Hva var vellykket? Hva burde vært gjort annerledes?
I liket med mange andre prosjekter ble dette prosjektet gjennomført i en unaturlig
rekkefølge. Det er et ønske fra byggherre å selge så tidlig som mulig. I dette prosjektet var
omtrent 80 % av leilighetene solgt før prosjekteringen var ferdig, og før det eksisterende
bygget var riktig oppmålt. Dette resulterte i en del avvik spesielt siden tegningsgrunnlaget
som lå til grunn for det eksisterende bygget inneholdt en del feil. Her er en dog inne på
entrepriseformer og ulempene ved en totalentreprise i praksis. Dersom målet var en
byggeprosess med god flyt og få feil burde prosjektbeskrivelsen og tegning være ferdig i
forkant av bygging.
Til tross for dette synes vi arbeidet med BIM gikk forholdsvis bra. Bruk av BIM gjør at en får
god innsikt i prosjektet som igjen kan ha en positiv effekt på design og hvordan det endelige
bygget vil se ut.
Flere fag burde tatt i bruk BIM. Det ville gitt bedre effekt. Primære føringsveier burde vært
tegnet med BIM som et minimum.
I ettertid har vi fått dårligere erfaring med bruk av BIM på eksisterende bygg fra dette
prosjektet. Skjevheter og avvik i bygget i forhold til eksisterende tegninger byr på en rekke
utfordringer når det skal tegnes med BIM.
Er det bruksområder man burde ha utviklet modellen til å omfatte?
RI burde også brukt BIM. Dette ville åpnet for at en kunne tatt i bruk flere funksjoner som
BIM tillater.
Er det bruksområder i modellen som en burde brukt i større grad?
Det kunne vært lagt inn mer informasjon om objektene i modellen, blant annet terrenget
rundt bygget.
Er det bruksområder som man med mindre justeringer kunne ha brukt BIM-modellen til?
Nei.
Er det bruksområder en ikke burde bruke eller utvikle i BIM-modellen?
Nei, stort sett alt var nødvendig. Mer informasjon gir også mer kontroll.
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Vedlegg 7: Intervju med RIB

Del 1: Basisinformasjon
Firma: RIB
Stilling: Prosjektleder / oppdragsansvarlig
Tilknytning til prosjektet: Rådgivende ingeniør på byggeteknikk (RIB). Prosjektleder for
Kirkeveien 71. Stått for kommunikasjon og brorparten av prosjekteringen i 2D, mens to
andre tilknyttet RIB har modellert i BIM.
Erfaring med BIM: Liten teknisk erfaring med BIM, men kan blant annet bruke Tekla BIMsite
og har deltatt i noen kurs. Har derimot noe kunnskap om hvordan BIM fungerer, hva det kan
brukes til og hvilke fordeler en kan oppnå med BIM. Har vært en av flere pådrivere for at
BIM skal brukes i større grad i RIB.

Del 2: Dybdespørsmål om bruk av BIM i Kirkeveien 71
I forkant av prosjektet:
Hvordan ønsker ditt firma generelt å bruke BIM i prosjekter?
I utgangspunktet ønsker RIB i dag å bruke BIM i alle prosjekter. RIB har i dag tre
heltidsansatte ”BIM eksperter”, mens de fleste ansatte har kompetanse til å modellere i
BIM, men varierende kompetanse på utførelse av tekniske beregninger med BIM. På grunn
av dette kan det tidvis oppstå en mangel på kapasitet av kompetanse innen BIM, slik at RIB i
noen prosjekter ikke har mulighet til å modellere med BIM. I slike situasjoner prioriterer RIB
større prosjekter først.
Ellers ønsker RIB omtrent alltid å bruke BIM på form av prosjektet, mens det varierer litt mer
om en per i dag ønsker å modellere for eksempel armering med BIM fordi dette er
vanskeligere å modellere.
Var det satt noen målsetting for prosjektet med hensyn på BIM?
RIB startet dette prosjektet i 2009 og var på dette tidspunkt ikke fullt operative med BIM.
BIM var altså ikke i tankene under utviklingen av Kirkeveien 71. Det ble derimot stilt som
krav fra AF Gruppen at en skulle modellere deler av prosjektet (A3 og parkeringskjeller) med
BIM. Gjennom dette kravet ble altså målsetningen at A3 og parkeringskjeller skulle
modelleres med BIM. Det var AF Gruppens ønske at dette skulle kunne brukes til en
kollisjonskontroll.
Var BIM inkludert i kontrakt? Hva slags kontrakt, hvilke krav/kriterier?
I kontrakten var det formulert at RIB skulle bistå med en IFC-modell som skulle kunne brukes
i en kollisjonskontroll av AF Gruppen. Dette gjaldt for både A3 og parkeringskjeller. Ut over
dette var det ikke kontraktsfestet andre krav eller avtaler vedrørende BIM.
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Hvilken planlegging lå til grunn for bruk av BIM i prosjektet? Tid, ansvar og omfang.
RIB hadde et møte med BIM koordinatoren fra AF Gruppen før byggestart. I dette møtet ble
det avklart hva AF Gruppen var ute etter av informasjon fra modellen. Det var da i hovedsak
snakk om informasjon som ville muliggjøre gjennomføring av en kollisjonskontroll. Det ble i
tillegg avklart føringer for felles innsettingspunkt, altså et referansepunkt for det lokale
aksesystemet.
I produksjon:
Hvilken kompetanse var tilgjengelig for bruk av BIM i dette prosjektet?
RIB hadde en fast ansatt som var ansvarlig for grovmodellen som i hovedsak omfatter
betongarbeider i prosjektet. I tillegg var det en innleid, deltidsansatt fra Tekla (produsent av
BIM-programvaren som benyttes hos RIB) som var ansvarlig for stålarbeider i modellen.
Ble det utviklet en BIM-modell? Hvilke fag var inkludert i modellen? Beskriv prosessen.
Det ble kun utviklet en grov BIM-modell av A3 i prosjektets tidlige fase, men denne modellen
ble ikke brukt til produksjon. Stålarbeider i A3 var de eneste arbeidene som ble produsert
etter arbeidstegninger hentet direkte ut fra BIM-modellen. Dette utgjør omtrent 5 % av hele
prosjektet.
Når ble modellen utviklet? Samsvarte dette med planlagt/avtalt tid?
Modellen var ferdigutviklet i mai 2011, altså før byggestart. I ettertid ble det oppdaget en feil
i aksesystemet (som var felles for hele prosjektet) som måtte endres i modellen. Dette er
den eneste vesentlige endringen som ble gjort i modellen etter mai 2011 ut ifra
prosjekteringsgrunnlaget som da lå til grunn.
Hvordan var samarbeidet mellom de forskjellige aktørene?
Det har omtrent ikke vært noe samarbeid relatert til BIM mellom de forkjellige aktørene.
Ble det utarbeidet tegninger i 2D i tillegg til BIM-modellen? Hva bygde man etter?
Hele prosjektet ble tegnet i 2D og deler av prosjektet med BIM. Det er altså en del arbeid
som er blitt utført to ganger. Stålarbeidene, nærmere bestemt stålsøyler i fasadevegger i A3,
er det eneste som ble bygget etter tegninger som er hentet direkte ut fra BIM-modellen.
Hvilke aktører benyttet BIM-modellen?
Ingen, med unntak av produksjon av stål.
Hvordan ble BIM-modellen brukt i produksjonen? Ble den også oppdatert etter endringer?
BIM-modellen ble aktivt brukt til produksjon av stål. Modellen ble oppdatert med endringer i
prosjektet.
Hvordan var tilgjengeligheten til modellen? Felles tilgang fra en sky?
BIM-modellen er tilgjengelig for alle aktører tilknyttet prosjektet gjennom Collaboration som
er et webhotell der en kan laste opp og ned filer fra.
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Interoperabilitet – hvilke tiltak ble brukt for å forenkle sammensetninger?
Det har ikke vært noe samarbeid i forbindelse med dette.
Blir modellen oppdatert løpende eller etter ferdigstillelse til en ”As-Built” modell?
Alt av stålarbeider ble oppdatert etter ferdigstillelse som ”As-Built”. Det vil si at modellen
oppdateres med en beskrivende tekst av hva som ble bygget. Ellers ble den grove BIMmodellen også oppdatert med endringer i prosjektet. Per i dag er RIB sitt standpunkt at en
ikke har kommet langt nok med BIM til at det er ønskelig å levere en ”As-Built” BIM-modell
med prosjektet. Dette arbeidet leveres foreløpig i 2D.
I ettertid:
Hvordan gikk arbeidet med BIM? Hva var vellykket? Hva burde vært gjort annerledes?
I dette prosjektet har man egentlig ikke brukt BIM. A3 ble modellert i BIM fordi AF Gruppen
satte dette som krav. Dette har sammenheng med utfordringer i forbindelse med kapasitet
som nevnt tidligere. RIB er kommet mye lenger med BIM i dag enn på tidspunktet dette
prosjektet ble påstartet.
Er det bruksområder man burde ha utviklet modellen til å omfatte?
RIB har god erfaring med at en BIM-modell kan brukes som et visualiserende verktøy til å
orientere seg i prosjektet. Dette kan brukes i prosjekteringsarbeid og i møter på
byggeplassen der man gjennom en viewer (applikasjonsprogram som forenkler fremvisning
av en BIM-modell) ser prosjektet i 3D. Det er også ønskelig at modellen skal kunne brukes til
en kollisjonskontroll med andre tekniske fag og en formkontroll med arkitekt.
Er det bruksområder i modellen som en burde brukt i større grad?
Er det bruksområder som man med mindre justeringer kunne ha brukt BIM-modellen til?
Er det bruksområder en ikke burde bruke eller utvikle i BIM-modellen?
-
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