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Ekstrakt: I løpet av de siste 30 årene har byggeindustrien hatt en gradvis nedgang i produktiviteten. Hva dette
skyldes er diskutert, men det er enighet om at økningen i bygningenes kompleksitet spiller en stor rolle. BIM er en
av de mest lovende utviklingene innenfor byggebransje. BIM-metodologien søker å tilpasse seg de nye mengdene
med informasjon, og tillater nye metoder for datautveksling og kommunikasjon blant prosjektaktørene. BIM kan
derfor fungere som et verktøy for å håndtere den store økningen i bygningenes kompleksitet.
I denne oppgaven har det vært ønskelig å studere tre av Veidekkes pågående BIM-prosjekter, og med dette
kartlegge hvilke faktorer som kan bidra til en mer effektiv bruk av BIM i disse prosjektene. Oppgaven er begrenset
til bruken av BIM i prosjektfasene, entrepriseform og kontraktsbestemmelser, interoperabilitet, modellutveksling
og Virtual Design and Construction.
Funnene i drøftingen viser at graden av en effektiv BIM-bruk varierer stort fra prosjekt til prosjekt. Felles for
prosjektene er en godt forplantet bruk av VDC, men en lav grad av BIM-tilpassede kontrakter. Prosjekter som antas
å være på et nybegynnernivå, må forsikre seg om at en grundig planleggingsfase gjennomføres. Det er viktig at egen
kompetanse tas i betraktning når omfanget av bruksområder bestemmes, og heller redusere den planlagte bruken
av BIM. Ved siden av dette, er det viktig å undersøke de forskjellige prosjektaktørene, vedrørende deres evne til å
bruke BIM, før kontraktinngåelsene.
Prosjekter som er mer viderekomne i bruken av BIM bør ta sikte mot nye teknologiske fremskritt, som bruken av
Model View Definition, for å øke påliteligheten til modellutvekslingene. I tillegg bør filosofien bak Integrated Project
Delivery implementeres i entreprisformene og kontraktene i større grad enn tidligere.
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Forord
Denne masteroppgaven er utarbeidet ved Institutt for bygg, anlegg og transport, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU), våren 2012. Oppgaven er en del av det avsluttende
arbeidet i en sivilingeniørgrad ved NTNU, og legger karaktergrunnlaget i faget TBA 4910
Prosjektledelse, som innebærer 30 studiepoeng. Oppgaven er utført som et individuelt, veiledet
arbeid.
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I tillegg er BIM en av de mest lovende utviklingene i byggebransjen, og jeg har fått inntrykket av
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takke Morten Barreth, for sitt bidrag som kontaktperson i Veidekke.
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Sammendrag
I løpet av de siste 30 årene har byggeindustrien hatt en gradvis nedgang i produktiviteten. Til
sammenligning har den stasjonære industrien, i samme tidsforløp, hatt en betydelig økning i
produktiviteten. Hva dette skyldes er diskutert, og noen faktorer har spilt en sterkere rolle enn
andre. Produktivitetsnedgangen i byggebransjen skyldes delvis at bygningene har blitt mye mer
komplekse.
BIM er en av de mest lovende utviklingene innenfor byggebransje. BIM-metodologien søker å
tilpasse seg de nye mengdene med informasjon, og tillater nye metoder for datautveksling og
kommunikasjon blant prosjektaktørene. BIM kan derfor fungere som et verktøy for å håndtere
den store økningen i bygningenes kompleksitet.
BIM står får Building Information Model(ing), og innebefatter både utviklingen og bruken av
modellen for å stimulere prosessene i prosjektet, og selve modellen med dets intelligente og
informasjonsrike grensesnitt. Det viktigste ved forståelsen av BIM, er kunnskapen knyttet til
prosessene i prosjektet, som må endres for å utnytte den fulle verdien av BIM.
Formålet med oppgaven er å utarbeide en teoretisk plattform vedrørende en effektiv bruk av
BIM. Denne teoretiske plattformen er med på å sette den empiriske informasjonen, tilegnet
gjennom tre casestudier, i sammenheng og perspektiv. Dette danner grunnlaget for besvarelsen
av problemstillingen:
Hvordan kan Veidekke Entreprenør effektivisere sin bruk av BIM i byggeprosjekter?
En av de viktigste forutsetningene for en vellykket bruk av BIM, er et tidlig engasjement av
sentrale aktører. Det er derfor viktig med eiere som krever tidlig involvering. Bruken av BIM bør
være et krav, og dermed kontraktfestet. I oppstartsfasen er det viktig at alle aktørene er
innforstått med prosjektets mål og hensikt. Bruksområdene for BIM må tidlig defineres, og egen
kompetanse og erfaring må tas i betraktning. Under utviklingen av modellen er det viktig at alle
aktørene bidrar med sin kunnskap gjennom samlokalisert prosjektering.
Når det kommer til entrepriseformer og bruken av BIM, avhenger de positive endringene BIM
byr på, hvor godt og på hvilket stadium prosjektaktørene samarbeider om modellen. Integrated
Project Delivery anses som den mest ideelle entrepriseformen, selv om denne er lite utbredt i
dag. Vedrørende kontraktsbestemmelser, bør kontraktene tillate en fullstendig deling av risiko
og fortjeneste. På denne måten jobber nøkkelaktører sammen fra starten av, med definerte og
felles mål.
Med interoperabilitet menes muligheten til å utveksle data på tvers av fagområder og bedrifter,
som er viktig for arbeidsflyten og tilrettelegging for en effektiv bruk av BIM. BuildingSMART er
en internasjonal, ikke-kommersiell organisasjon, stiftet for å gi en økt interoperabilitet for
digital informasjon i byggeprosessen. Organisasjonen utvikler og vedlikeholder internasjonale
standarder, derav tre standarder: datamodell (IFC), dataordbok (IFD) og prosess (IDM).
Problemet med bruken av IFC-formatet, er imidlertid at IFC-modellene blir for store og
komplekse, fordi de omfatter informasjon for alle prosessene. Dette fører til at den nåværende
fremgangsmåten for analyser og evalueringer av prosjekteringsforslag, krever utviklingen av
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separate modeller for hver type analyse. Foreslått løsning i oppgaven innebærer en prosess som
benytter seg av Model View Definition og Information Delivery Manual. Først nevnte definerer
mottakerens utvekslingskrav, mens sist nevnte definerer implementeringen i programvaren.
Denne prosessen unngår at fullstendige IFC-modeller utveksles, samtidig som at relevant
informasjon når mottakeren.
Grunnlaget for en effektiv BIM-bruk i produksjonsfasen, legges under prosjekteringsfasen, da
modellen utvikles. Uansett hvilke bruksområder som er ønsket i produksjonsfasen, er det viktig
at disse planlegges i god tid, og at modellen har riktig detaljeringsnivå, til rett tid. Underveis i
produksjonsfasen er det nødvendig med kontinuerlig oppdatering av modellen, slik at den
forblir aktuell da, og i ettertidsfasen.
Virtual Design and Construction er en arbeidsmetodikk for bruk og håndtering av tverrfaglige
modeller for å fremme og støtte prosjektets mål og suksesskriterier. VDC bygger på Leantankegangen ved å ha fokus på hva som tilfører prosjektet verdi, og minimerer hva som er lite
hensiktsmessig. Sentralt i VDC står samlokalisert prosjektering, Integrated Concurrent
Engineering. Den samlokaliserte prosjekteringen bidrar til en optimalisering av BIMmodelleringen i prosjektet, ut i fra formål og bruksområder, og veileder prosjektene i bedre
tverrfaglig samhandling i prosjekteringen.
Mulighetene ved bruken av BIM, er ikke kun knyttet til utviklingen og produksjonen av
prosjektet. Den utviklede modellen er et godt utgangspunkt for forvaltning, drift og vedlikehold.
Fra en entreprenørbedrifts standpunkt, handler bruken av BIM i ettertidsfasen om å overlevere
en modell som tilfredsstiller de funksjonene eieren ønsker modellen brukt til i ettertidsfasen.
Funnene i drøftingen viser at graden av en effektiv BIM-bruk varierer stort fra prosjekt til
prosjekt. Felles for prosjektene er en godt forplantet bruk av VDC, men en lav grad av BIMtilpassede kontrakter. Prosjekter som antas å være på et nybegynnernivå, må forsikre seg om at
en grundig planleggingsfase gjennomføres. Det er viktig at egen kompetanse tas i betraktning
når omfanget av bruksområder bestemmes, og heller redusere den planlagte bruken av BIM.
Ved siden av dette, er det viktig å undersøke de forskjellige prosjektaktørene, vedrørende deres
evne til å bruke BIM, før kontraktinngåelsene.
Prosjekter som er mer viderekomne i bruken av BIM bør ta sikte mot nye teknologiske
fremskritt, som bruken av Model View Definition, for å øke påliteligheten til modellutvekslingene.
I tillegg bør filosofien bak Integrated Project Delivery implementeres i entreprisformene og
kontraktene i større grad enn tidligere.
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Abstract
Over the past 30 years the construction industry has experienced a gradual decline in the
productivity. In comparison, the stationery industry, in the same time frame, has experienced a
significant increase in the productivity. The reasons for this are discussed, and some factors
have played a stronger role than others. The productivity decline in construction is partly
because of the increase of the building's complexity.
BIM is one of the most promising developments in the construction industry. The BIM
methodology seeks to adapt to the new amounts of information and allows for new methods of
data exchange and communication among project participants. BIM can therefore serve as a tool
to handle the large increase in the building's complexity.
BIM stands for Building Information Model(ing), and includes both the development and use of
the model to stimulate the processes of the project, and the model itself, with its intelligence and
information-rich interface. The most important aspect of the understanding of BIM is the
knowledge related to processes in the project, which must be modified to exploit the full value of
BIM.
The purpose of the master thesis has been to develop a theoretical platform about an efficient
use of BIM. This theoretical platform is used for setting the empirical information, obtained
through three case studies, in context and perspective. This forms the basis for answering the
thesis question:
How may Veidekke Entrerprenør increase the efficiency of their use of BIM in
construction projects?
One of the most important prerequisites for a successful use of BIM is an early involvement of
key participants. It is therefore important to seek out owners who require an early involvement.
The use of BIM should be a requirement, and thus contracted. In the initial phase, it is important
that all stakeholders agree on project goals and purposes. The desired uses of BIM must be
defined early and own expertise and experience must be taken into account. During the
developing of the model, it is important that all participants contribute their knowledge through
co-located design phase.
When it comes to project delivery methods and the use of BIM, are the positive changes BIM
offers depending on how and at what stage the project participants are working together on the
model. Integrated Project Delivery is considered to be the most ideal form of project delivery
methods, although it is rarely used today. Regarding the contractual provisions, the contracts
should allow for a complete sharing of risk and reward. In this way the project participants are
working together from the start, with defined and common goals.
Interoperability means the ability to exchange data across disciplines and companies, which are
important for the workflow and facilitating for an efficient use of BIM. BuildingSMART is an
international, non-profit organization, established to provide increased interoperability of
digital information in the construction process. The organization develops and maintains
international standards, hence the three standards: Data Model (IFC), Data Dictionary (IFD) and
Processes (IDM).
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The problem with using the IFC format is that the IFC model becomes too large and complex
because it includes information for all the project processes. This means that the current
procedure for analysis and evaluation of design proposals, require the development of separate
models for each type of analysis. Proposed solution of the problem involves a process that uses
the Model View Definition and Information Delivery Manual. The first mentioned defines the
recipient exchange requirements, while the other mentioned defines the implementation of the
software. This process avoids the complete IFC models to be exchanged, and ensures that
relevant information reaches the receiver.
The basis for an efficient use of BIM in the construction phase is laid during the design phase,
when the model is developed. Whatever the intended uses of BIM are during the construction
phase, it is important that these are planned well in advance, and that the model has the correct
level of detail, at the right time. During the production phase it is necessary to continuously
update the model so that it remains current.
Virtual Design and Construction is a work methodology for the use and management of
multidisciplinary models to promote and support the project goals and success criteria. Virtual
Design and Construction is based on Lean thinking by focusing on what adds value to the project
and minimizes what is non-value adding. Central to the Virtual Design and Construction is a colocated design phase, Integrated Concurrent Engineering. The co-located design phase
contributes to the optimization of BIM modeling in projects based on the purposes and intended
model use, and guide projects in better interdisciplinary collaboration during the design phase.
The possibilities of BIM are not just related to the development and construction of buildings.
The developed model is a good starting point for the management, operation and maintenance
of the building. From a contractor`s point of view, is the post construction phase and BIM all
about delivering a model that fulfills the functions required by the owner for this phase.
The findings from the discussion show that the degree of efficient use of BIM varies greatly from
project to project. Common to all projects is a well-spread use of the VDC, but a low degree of
BIM customized contracts. Projects that are believed to be at a beginner level must ensure that a
thorough planning phase is implemented. It is important that own knowledge is taken into
account when the scope of applications is determined, and instead reduce the planned use of
BIM. Besides this, it is important to examine the various project participants, regarding their
ability to use BIM, before contracting.
Projects that are more advanced in the use of BIM should be directed towards new technological
advances, like the use of Model View Definition, to increase the reliability of model exchanges. In
addition the philosophy of Integrated Project Delivery should play a more important role
regarding the project delivery methods and contracts.
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1
Innledning
1.1 Bakgrunn
I løpet av de siste 30 årene har den stasjonære industrien hatt en betydelig forbedring i
produktiviteten. Som vist i figur 1, har byggebransjen derimot, i samme tidsperiode, hatt en
nedgang i produktiviteten (Teicholz, Goodrum, & Haas, 2001). Hva dette skyldes er diskutert, og
noen faktorer har spilt en sterkere rolle enn andre. Noen av produktivitetsforbedringene i den
stasjonære industrien skyldes implementeringen av ny teknologi og nytenkning av prosessene i
industrien (Khanzode, Fischer, Reed, & Ballard, 2006). Produktivitetsnedgangen i byggebransjen
skyldes delvis at bygningene har blitt mye mer komplekse (Krygiel & Nies, 2008).

Figur 1: Utviklingen av produktiviteten i byggebransjen kontra stasjonær industri. (Teicholz, Goodrum, &
Haas, 2001)
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1.1.1 Hvorfor er BIM viktig?
Trendene viser at bygninger blir mer komplisert å bygge. De krever mer ressurser å bygge og
drifte. I takt med stigende kostnader og kompleksitet, eskalerer også mengden informasjon og
data som må håndteres (Krygiel & Nies, 2008). For å holde følge med trendene må man finne
bedre måter å koordinere denne informasjonen og tydelig kommunisere dette med forskjellige
aktører.
Årsaken til den økte kompleksiteten skyldes blant annet økningen av fagområder og
spesialisering. En bygning i dag er nødt til å inneholde blant annet ventilasjonsanlegg,
alarmsystemer, sensorer, data- og telenett, heiser, og sprinkleranlegg. Dette er bare noen av de
“nye” systemene som vi i dag ser på som en selvfølge. Nødvendighet for å koordinere disse
systemene og nye fagområdene fører til at arkitekter, eiere, konsulenter og entreprenører er
nødt til å utvikle og tilpasse seg, for å møte disse nye utfordringene. Hvis det ikke vurderes en
endring i metodene for å tilpasse seg, kan man anta at nedgangen i produktiviteten bare vil
fortsette.

Figur 2: Viser utviklingen i materialbruken i byggebransjen sammenlignet med andre bransjer. (Smith &
Tardif, 2009)

Figur 2, viser en oversikt over utviklingen i materialbruken i byggebransjen. Øverste del av
grafen representerer materialbruken i byggebransjen, mens underliggende grafer representerer
til sammenligning andre bransjer. Selv om alle bransjene har hatt en økning i materialbruken,
har byggebransjen hatt den mest betydelige økningen.
I tillegg til økt materialbruk, viser data fra USA, at kostnaden for elektrisitet har mangedoblet seg
siden 70-tallet (Krygiel & Nies, 2008). Nye bygningssystemer krever mer energi for å driftes.
Eierne må til syvende og sist bære disse kostnadene, ikke bare for produksjonen, men også
gjennom livssyklusen til bygget. Kostnaden for arbeidskraft i byggebransjen øker også (Krygiel
& Nies, 2008). Inflasjon, spesialisering og bygningskompleksitet er noen av årsakene til dette.
Building Information Modeling (BIM) er en av de mest lovende utviklingene innenfor
byggebransje (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). BIM-metodologien søker å tilpasse seg
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de nye mengdene med informasjon, og tillater nye metoder for datautveksling og
kommunikasjon blant prosjektaktørene. En av de største fordelene med BIM, er at man skaper
en presis, virtuell modell av bygningen. Modellen bidrar videre med informasjon om
konstruksjonen, fabrikasjoner og bygningstekniske løsninger, nødvendige for å realisere bygget.
Bruksverdien av BIM er ikke begrenset til kun planleggings- og produksjonsfasen, men også
gjennom livstiden til bygget. Modellen kan brukes som grunnlag for vedlikehold, påbygging og
restaurering.
Implementeringen av BIM er hovedsakelig en bedriftsavgjørelse fremfor en teknisk avgjørelse
(Smith & Tardif, 2009). BIM åpner dørene for et stort potensiale, men det krever mer enn bare
en teknisk investering for å utnytte dette potensialet. Teknologien må inngå i en ny strategi og
gjennomføringsmodell for byggeprosjekter.
Mulighetene med BIM er mange, men videre arbeid og dokumentasjon gjenstår. Dette er en
utvikling som kommer til å fortsette i flere år fremover. Forskning har vist at riktig
implementering av BIM kan resultere i bedre kvalitet på bygningene, lavere kostnader, og
kortere byggetid (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2008).

1.2 Formål og problemstilling
Formålet med oppgaven er å studere litteratur omhandlende BIM, i tillegg til pågående
prosjekter i Veidekke, for å besvare problemstillingen:
Hvordan kan Veidekke Entreprenør effektivisere sin bruk av BIM i byggeprosjekter?
Problemstillingen skal besvares gjennom flere forskningsspørsmål, ved siden av casestudier av
tre av Veidekkes prosjekter som bruker BIM.

1.2.1 Forskningsspørsmål
Forskningsspørsmålene fungerer som delmål i oppgaven, på veien mot besvarelsen av
problemstillingen. Forskningsspørsmålene er valgt med tanke på å gi et grunnleggende
kunnskapsplan for besvarelsen av problemstillingen.
1. Hva er BIM?
Her er det ønskelig å finne en konkret definisjon av BIM, og fjerne eventuelle usikkerheter. “Hva
er ikke BIM?”, er også et aktuelt spørsmål, da det i byggebransjen er uklarhet rundt dette.
Forskningsspørsmålet legger grunnlaget for videre bruk av begrepet BIM i oppgaven.
2. Hvilke bruksområder har BIM?
Her er det ønskelig å kartlegge hvilke potensielle funksjoner BIM har. Dette er viktig i forhold til
analysene av Veidekkes bruk av BIM. Hvilke bruksområder var ønsket brukt, planlagt brukt og
faktisk brukt.
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3. Hvilke utfordringer kan oppstå med bruken av BIM?
Her er det ønskelig å kartlegge vanlige utfordringer som kan oppstå ved bruken av BIM. Ved å
kjenne til vanlige utfordringer, er det letter å ta tak i disse og være løsningsorientert.
4. Hvordan bruke BIM effektivt?






Prosjektfasene
Entrepriseform og kontraktsbestemmelser
Interoperabilitet
Modellutveksling og BIM-servere
Virtual Design and Construction

Dette er det mest vektlagte forskningsspørsmålet i teoridelen. Her er det ønskelig å opparbeide
seg en teoretisk bakgrunn om hvordan bruke BIM effektivt. Forskningsspørsmålet er begrenset
av de forskjellige prosjektfasene, entrepriseform og kontraktsbestemmelser, interoperabilitet,
modellutveksling og Virtual Design and Construction. Kunnskapen skal legge det teoretiske
grunnlaget for drøftingen.
5. Hvilke retningslinjer har Veidekke Entreprenør for bruken av BIM?
Til slutt er det ønskelig å undersøke om Veidekke opererer med felles retningslinjer for bruken
av BIM i sine prosjekter. Er det opprettet en guide, protokoll eller lignende? Dette er viktig i
forhold til analysen av prosjektene, da disse retningslinjene må tas til betraktning.
I tillegg til forskningsspørsmålene vil det bli utført intervjuer av sentrale aktører på noen av
Veidekkes prosjekter. Informasjonen fra intervjuene måles opp mot kunnskapen innhentet fra
forskningsspørsmålene, og legger grunnlaget for besvarelsen av problemstillingen.
Intervjuskjemaet kan finnes som vedlegg 1.

1.3 Omfang og begrensninger
Omfang
Omfanget av oppgaven er delvis definert av forskningsspørsmålene, men understrekes i dette
delkapittelet. Det ønskes å undersøke hvordan Veidekke kan bedre sin bruk av BIM, gjennom
undersøkelse av eksisterende teori og pågående prosjekter i Veidekke. Omfanget er
oppsummert med:


•
•
•
•
•
•

Tidligfase/prosjekteringsfase
Entrepriseformer og kontraktsbestemmelser
Interoperabilitet
Modellutveksling og BIM-servere
Produksjonsfase
Virtual Design and Construction
Ettertidsfasen
Casestudier av tre av Veidekke Entreprenørs prosjekter
4

Begrensninger
Oppgavens begrensninger er knyttet til Veidekke Entreprenør, tre prosjekter og ett
intervjuobjekt pr. prosjekt, med unntak av et prosjekt hvor det utføres to intervjuer. I tillegg er
organisatoriske faktorer utelatt fra problemstillingen. Med dette menes endringer av prosesser
og metoder på et bedriftsnivå. Altså, utelates endringer Veidekke sentralt må iverksette for å
legge til rette for implementeringen av BIM i sine prosjekter. Det er ønskelig å isolere
problemstillingen til spesifikke prosjekter. Begrensningene kan oppsummeres med følgende
punkter.
•
•
•
•
•
•

Fra en entreprenørbedrifts synsvinkel
Veidekke Entreprenør
Tre prosjekter som resultatgrunnlag
Intervjuobjektenes informasjonsmengde
Organisatoriske elementer er utelatt
Tekniske programvaredetaljer er utelatt

1.4 Tidligere arbeid
Av tidligere arbeid som er relevant til denne masteroppgaven, kan prosjektoppgaven skrevet i
fjor nevnes: “Bruk av BIM for å fremme Lean Construction i byggeprosjekter”, skrevet av Tveit,
Randby og Haaland, høsten 2011.
Prosjektoppgaven har til hensikt å studere BIM og Lean Construction, for å drøfte hvordan BIM
kan bidra til å gjøre et byggeprosjekt mer Lean. Ut i fra filosofier og prinsipper kan det være
vanskelig å forstå det fulle potensial til Lean Construction, og hvordan konseptet skal tilnærmes.
Derfor omfatter oppgaven tre verktøy som bidrar til en praktisk tilnærming av Lean
Construction (The Last Planner System, Integrated Project Delivery og Location-based Scheduling).
Lean Construction er en ledelsesfilosofi, bestående av ulike prinsipper og metoder. Gjennom å
vurdere kundens behov, skal kostnadene minimeres og verdiene maksimeres (Lean
Construction Institute).
Prosjektoppgaven la et godt grunnlag for forståelsen av BIM. I tillegg er en effektiv bruk av BIM
knyttet opp mot Lean, gjennom en Lean-tilnærming av BIM (VDC).
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1.5 Oppgavens oppbygning
Rapporten er delt i fire hoveddeler og seks kapitler, vist i figur 3. Første del av oppgaven
inneholder innledning og metode. Del to og tre inneholder teori og empirisk data, og legger
grunnlaget for siste del av oppgaven. Del fire, analysedelen, inneholder koblingen mellom teori
og empiri, samt konklusjonen.

Definering

Empirisk
data

Teori

Innledning

Analyse

Drøfting
BIM

Casestudier

Metode

Konklusjon

Figur 3: Rapportens oppbygning

Kapittel 1: Innledning
Formålet med dette kapittelet er å gi en beskrivelse av dagens situasjon for å introdusere
leseren for temaet og svare på hvorfor oppgaven er aktuell. Videre inneholder kapittelet
problemstilling, omfang og avgrensninger. Problemstillingen utformes som flere
forskningsspørsmål. I tillegg inneholder kapittelet tidligere relevant arbeid og rapportens
oppbygning.
Kapittel 2: Metode
Metodekapittelet inneholder informasjon angående hva som er gjort, og hvordan dette er gjort. I
tillegg diskuteres oppgavens troverdighet. Dette gjøres gjennom beskrivelse av anvendt
metodeterminologi, kvalitetssikring av eget arbeid og beskrivelse av hvordan informasjonen er
innhentet. Dette gjøres for at leseren skal kunne vurdere troverdigheten til konklusjonene og for
eventuelle videreføringer av arbeidet.
Kapittel 3: Teori
Teorikapittelet inneholder informasjon fra tidligere forskning på området. Formålet med
kapittelet er å tilføre relevant teori til oppgaven, som fungerer som grunnlag for analysedelen.
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Kapittel 4: Casestudier
Dette kapittelet legger grunnlaget for den empiriske informasjonen som brukes i oppgaven. Her
det ønskelig å stille gode og relevante spørsmål i intervjuene, slik at man har et godt grunnlag å
jobbe videre med i analysedelen.
Kapittel 5: Drøfting
Dette kapittelet legger grunnlaget for konklusjonene, og med dette også besvarelsen av
problemstillingen. Her drøftes teorien opp mot den empiriske informasjonen, innsamlet
gjennom intervjuene.
Kapittel 6: Konklusjon og veien videre
Her oppsummeres drøftingen, i tillegg til besvarelsen av problemstillingen. Avslutningsvis vil det
markeres behov for utdypende studier gjennom videre arbeid. Videre arbeid foreslår nye
angrepsmåter på problemstillingen, og andre konkrete spørsmål, relevante til temaet.
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2
Metode
2.1 Hva er en metode?
En metode er en fremgangsmåte, angrepsmåte eller en innfallsvinkel, for å nå et mål eller tilegne
seg ny kunnskap. Vilhelm Aubert, beskriver en metode med følgende ord (Dalland, 2007):
En metode er en framgangsmåte, 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 (s. 83)
Forskere utfordres til å beskrive og redegjøre for valget av metode, slik at utenforstående lesere
kan stille seg kritisk til fremgangsmåten, og/eller eventuelt å videreføre arbeidet fra nye
innfallsvinkler.

2.2 Forskningsmetode
Når man snakker om metodelæren er det vanlig å skille mellom kvantitativ og kvalitativ metode.
Både kvalitative og kvantitative orienterte metoder tar til sikte på å bidra til en bedre forståelse av
det samfunnet vi lever i, og hvordan enkeltmennesker, grupper og institusjoner handler og
samhandler (Dalland, 2007) (s. 84). Sett bort i fra dette, er de to metodene nokså forskjellige.
Dalland (2007) beskriver den kvantitative metoden med følgende ord. De kvantitative metodene
tar til 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. (s. 84)
Ved siden av Dallands definisjonen kan det nevnes at Holme og Solvang (1991) understreker at
den kvantitative metoden er mer formalisert og strukturert, og mer preget av kontroll fra
forskeren sin side. Målet ved en kvantitativ metode er å behandle resultatene i statistiske
modeller i et forsøk på å forklare hva som er observert. Forskeren vet tidlig hva han/hun ser
etter. Resultatene er gjerne representert som tall og statistikk. Kvantitativt orienterte metoder
har en tendens til å forbli objektiv gjennom entydige resultater.
Videre beskriver Dalland (2007) den kvalitative metoden med følgende ord: De kvalitative
metodene tar i større grad sikte på å fange opp mening og opplevelse som ikke lar seg tallfeste eller
måle. (s. 84)
I tillegg nevner Holme og Solvang (1991) at den kvalitative metoden er mindre formalisert, og
sikter etter en dypere forståelse av temaet, ikke verifisering av data. Målet med kvalitativt
orienterte metoder er å oppnå en komplett og detaljert beskrivelse av forskningstemaet. Det er
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ikke uvanlig at forskeren bare grovt vet hva han/hun ser etter, tidlig i prosessen. Resultatene er
gjerne representert i from av ord og bilder. Kvalitativt orienterte metoder benyttes for å tilegne
seg data som kan karakterisere et fenomen. Kvalitativt orienterte metoder har en tendens til å
ende opp som subjektive resultater, i form av tolkninger og analyser.
I denne oppgaven er en kvalitativt orientert metode benyttet, da målet med oppgaven er å gi en
komplett og detaljert beskrivelse av temaet. Den empiriske dataen er basert på meninger og
opplevelser, og lar seg ikke tallfeste. Resultatene er representert i form av tekst og bilder.

2.3 Forskningstilnærming
I følge Samset (2009) kan forskningstilnærmingen inndeles i to hovedkategorier:



Deduktiv
Induktiv

Ved en induktiv tilnærming utarbeides problemstillingen gjennom observasjoner og analyser av
fenomenet. Tilnærmingen kan beskrives som en ferd i ukjent farvann, uten mål. Denne tilnærmingen
er også kjent som prøving og feiling. Etter hvert som farvannet blir mer kjent, er det lettere å
bestemme et mål. En opererer uten en avgrenset strategi, ikke fordi en ønsker det men fordi det
er den eneste tilnærmingen som er mulig (Samset K. , 2008).
Ved en deduktiv tilnærming tar man utgangspunkt i eksisterende teori, og utleder en
problemstilling ut i fra dette. Problemstillingen styrer videre forskningsprosessen med tanke på
metode, dataomfang og analyse. Teorien testes videre ut i fra empirisk data. Målet er å forbedre
den eksisterende teorien.
I denne oppgaven er en deduktiv forskningstilnærming benyttet. Problemstillingen er utledet
med bakgrunn i eksisterende teori, med mål om å tilføre ny teori til temaet.

2.4 Forskningstyper
I følge Andersson og Borgbrant (1998) finnes det i hovedsak fire forskjellige forskningstyper:





Endringsorientert
Evaluerende
Teori- og modellutviklende
Utprøvende

Den endringsorienterte forskningstypen har som formål å bidra til en forandring i en virksomhet. Det
naturlig med en form for casestudier, der flere variabler kan studeres. Datainnsamlingen fokuserer
på både struktur og prosesser i virksomheten. Den evaluerende forskningstypen har som formål å
vurdere og bedømme forskningsobjektet. Det er naturlig med undersøkelser og studier, der generell
kunnskap kan bearbeides og analyseres. Den teori- og modellutviklende forskningstypen har som
formål å øke kunnskapen innen et betydelig avgrenset område. Forskningstypen kan innebære
individuelle spørsmål. Datainnsamlingen skjer gjennom systematisk søk på tidligere forskningsstudier
og internasjonalt erfaringsutbytte. Den utprøvende forskningstypen har som formål å undersøke og
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forklare individuelle komponenters og materialers funksjoner. Datainnsamlingen skjer gjerne
gjennom forskning der variabler kan isoleres og manipuleres. Datainnsamlingen er kvantitativ.
I denne oppgaven er det brukt en endringsorientert og evaluerende forskningstype. Formålet
med oppgaven er å bidra med informasjon som muligens kan endre eller forbedre prosesser i
Veidekke. Det er fokusert på prosesser og strukturer i bedriften. I tillegg ønskes det å evaluere
og bedømme eksisterende prosesser gjennom datainnsamling fra casestudier.

2.5 Forskningsstrategi

I følge Robert K. Yin (1994) finnes det i hovedsak fem forskningsstrategier:






Eksperiment
Spørreundersøkelse
Analyse av historiske dokumenter
Historie
Casestudie

Hver av disse strategiene er forskjellige måter å samle og analysere empirisk data på. Historie er
strategien som er å foretrekke når det er nesten ingen tilgang til førstehåndskilder. Det er da
snakk om historiske dokumenter og kulturelle og historiske gjenstander. Casestudier er å
fortrekke når man ønsker å undersøke hendelser som er knyttet til nåtiden. Casestudier
innebærer observasjoner og intervjuer. Eksperimenter er å foretrekke når forskeren kan
manipulere resultatene og oppførselen, direkte og systematisk. Eksperimenter forekommer ofte
i laboratorier med en eller flere isolerte variabler. Analyse av historiske dokumenter er å
foretrekke når man ønsker å undersøke konsekvensene av en hendelse. Dette innebærer at man
studerer historiske dokumenter, og undersøker konsekvensene av lignende hendelser, eller like
hendelser fra fortiden. Spørreundersøkelser er å foretrekke når målet er å beskrive forekomsten
eller utbredelsen av et fenomen. Eller når man ønsker kvantitativ informasjon vedrørende f.eks.
meningsmålinger.
Forskningsstrategien i denne oppgaven baserer seg på hovedsakelig på casestudier. I tillegg vil
teoridelen innebære analyse av historiske dokumenter. Dette kan forklares med at det er
ønskelig å studere prosesser i Veidekke, knyttet til nåtiden, mens det er ønskelig å undersøke
tidligere forskning for å betrakte erfaringer fra lignende undersøkelser.
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2.6 Fremgangsmåte
I dette delkapittelet er en kort oppsummering av fremgangsmåten, anvendt i oppgaven,
beskrevet. Etter valg av tema, ble en foreløpig problemstilling formulert. Denne
problemstillingen ble brukt som en retningsviser under litteratursøket. Etter endt
litteraturstudie ble i midlertidig problemstilling omformulert basert på ny kunnskap og
resultater fra søket. Intervjuet ble utarbeidet etter litteraturstudiet, da funnene og resultatene i
litteratursøket, har en stor påvirkning på vinklingen av intervjuet. Videre ble resultatene
kategorisert og systematisert, før drøftingen ble utført. En oversiktlig fremgangsmåte er vist
under:









Valg av tema
Midlertidig problemstilling
Litteraturstudie
Omformulering av problemstilling
Utarbeidelse av intervju
Gjennomføring av intervju
Utarbeide resultater fra intervju
Drøfte og sette resultatene i perspektiv

2.7 Litteratursøk
Et viktig grunnlag for oppgaven er utarbeidelsen av en teoretisk plattform. Den teoretiske
bakgrunnen er et godt bidrag til utarbeidelsen av en aktuell problemstilling og sette den
empiriske dataen i en sammenheng. Holme og Solvang (1991) forklarer hensikten til den
teoretiske bakgrunnen med følgende ord:
Teorien skal være en hjelp til å gi perspektiver og til å finne interessante forhold ved empirien.
Empirien skal samtidig avkrefte eller bekrefte disse perspektivene – eller danne grunnlag for nye og
mer holdbare teoretiske forståelser. Teoridelen vil være strukturerende for opplegget av
avhandlingen (s. 330)
En god kildekultur er viktig for dannelsen av en teoretisk plattform og øke oppgavens
troverdighet. Det er viktig å utføre en grundig vurdering av kildene før de henvises til. Nærmere
undersøkelse av forfattere og/eller utgivere er en viktig del av dette. I tillegg må man stille seg
kritisk til databasene og søksområdene kildene er søkt etter. Alt dette er med på å forsikre at
man sitter igjen med troverdige og relevante kilder. De neste avsnittene beskriver databasene
som er brukt i litteratursøket. Kildene består av blant annet: bøker, rapporter, avhandlinger,
webområder og artikler.
Universitetsbiblioteket har en stor digital database, tilgjengelig gjennom VPN-klienten. Her er
det mulig å anskaffe digitale bøker gjennom BIBSYS, store mengder artikler og rapporter
gjennom samarbeid med mange internasjonale databaser, og gjennom spesifikke søk for artikler
og tidsskrifter.
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BIBSYS
BIBSYS er en søkemotor, som sørger for enkel tilgang til bibliotekenes ressurser gjennom flere
søkemuligheter og enkle låne- og bestillingsfunksjoner. BIBSYS er underlagt
kunnskapsdepartementet, og er administrert av NTNU (BIBSYS). BIBSYS gir en god oversikt over
litteratur tilgjengelig på universitetets biblioteker, i tillegg til at applikasjonen har et utvalg av ebøker.
American Society of Civil Engineers (ASCE)
ASCE-biblioteket er et omfattende online-verktøy for å finne artikler av interesse på tvers av alle
disipliner innen ingeniørgrenen. Biblioteket gir deg enestående tilgang til mer enn 86.000
fulltekst artikler fra ASCE Tidsskrifter og publisert artikler (American Society of Civil Engineers).
I denne oppgaven er flere artikler og rapporter hentet fra ASCE-biblioteket.
Primo Central Index
Primo Central indeksen er en enormt stor aggregering av vitenskapelige e-ressurser av global og
regional betydning. Dette inkluderer tidsskrifter, e-bøker, anmeldelser, juridiske dokumenter og
artikler (ExLibris).
Google Scholar
Google Scholar gjør det mulig med omfattende søk etter akademisk litteratur på nettet. Her kan
man søke blant vitenskapelig forskning ved flere fagfelt. Google Scholar søker blant artikler,
avhandlinger, bøker og sammendrag, fra utgivere med akademisk bakgrunn, faglige fellesskap,
universiteter og andre nettsteder. Google Scholar har som mål å rangere dokumenter med vekt
på dokumentets tekst, hvor det har blitt publisert, forfatteren, samt hvor ofte og hvor nylig det
har blitt sitert i annen akademisk litteratur (Google). Google Scholar har vært av stor betydning
for litteratursøket, og en stor del av kildene stammer derifra.
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2.8 Casestudie
Et casestudie er en empirisk forespørsel som undersøker fenomener fra samtiden, innenfor
deres naturlige omgivelser og sammenheng (Yin, 1994). Det som kjennetegner et casestudie, er
at informasjonen er av empirisk opphav. Med empirisk opphav, menes data som er tilegnet
gjennom forsøk, eksperimenter eller observasjoner, i motsetning til gjengivelse av eksisterende
teori.
Informasjonskilder
Den empiriske informasjonen i et casestudie kan stamme fra flere forskjellige kilder. Yin (1994),
nevner seks forskjellige kilder for empirisk data i et casestudie.







Dokumentasjon
Arkivopplysninger
Intervjuer
Direkte observasjoner
Deltagende observasjoner
Fysiske gjenstander

I denne oppgaven er dokumentasjon og intervjuer brukt som kilder for den empiriske
datainnsamlingen. Kilder som er av et dokumentasjonsopphav i oppgaven er knyttet til generelle
manualer, prosjektplaner, rapporter og analyser fra Veidekke. Grunnen til at disse kildene er
kategorisert under casestudie, og ikke under teoretisk bakgrunn, er at disse kildene er produsert
av Veidekke, og har hatt en direkte påvirkning på gjennomføringen av prosjektene som
undersøkes. Oppsummert er det fem kilder med dette opphavet:
-

BIM-manual
Prosjektplan for BIM
Rapport fra studietur
Faktaark om VDC og BIM
Analyserapport av prosjekt (Hagebyen)

Den viktigste og mest vektlagte kilden for datainnsamling i denne oppgaven er intervjuer, dette
fordi intervjuer angår menneskelige affærer. Det er utført fire fjernintervjuer med sentrale
aktører i Veidekke. Intervjuene er av en “åpen” natur, med dette menes at spørsmålene er
formet på en slik måte at intervjuobjektets meninger, innsikt og forståelser kommer til
overflaten i svarene. På denne måten opptrer intervjuobjektet mer som en informant enn en
respondent. Valget av intervjuobjekter spiller en stor rolle i suksessen av casestudier, det er
derfor valgt å intervjue personer som har hatt en sentral rolle i bruken av BIM i prosjektene.
Ikke-verbal kontra verbal
Man skiller gjerne mellom verbale og ikke-verbale datainnsamlinger (Holme & Solvang, 1991).
Videre kan man dele de verbale datainnsamlingene i “tale” og “skrift”. Under kategorien “tale”
inngår samtaler og intervjuer. Under kategorien “skrift” inngår brev, artikler, biografi,
tekstanalyse, spørreskjema osv. Da intervjuene i denne oppgaven foregår digitalt, kan man si at
den empiriske dataen inngår i kategorien verbale datainnsamlinger, mer spesifikk i
underkategorien “skrift”.
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Kvalitativ kontra kvantitativ
I likhet med forskningsmetoden, skiller man også intervjuer i kategoriene kvalitative og
kvantitative (Holme & Solvang, 1991). I kvantitative intervjuer gis alle intervjuobjektene samme
utgangspunkt og impulser. Derimot preges kvalitative intervjuer av stor fleksibilitet. Denne
fleksibiliteten kommer av at man lar intervjuobjektet styre samtalen, innenfor den tematiske
rammen, og på denne måten forblir hvert intervju særskilt. I denne oppgaven er intervjuene av
en kvantitativ natur, da intervjuene er utført digitalt, og muligheten til direkte
oppfølgingsspørsmål og styring av samtalen har vært fraværende. Det kan nevnes at spesifikke
og individuelle oppfølgingsspørsmål har forekommet i etterkant av intervjuene.
Enkelt- og fler-casestudie
Vedrørende casestudier skiller man gjerne mellom enkelt-casestudier og fler-casestudier (Yin,
1994). Et enkelt-casestudie er tilpasset tilfeller der det er grunn til å anta at alle
omstendighetene rundt problemstillingen kan besvares med et enkelt tilfelle. I denne oppgaven
var det ikke tilstrekkelig med kun ett casestudie, og det er derfor valgt å bruke et fler-casestudie.
Dette innebærer at man utfører flere casestudier, som alle oppfyller kriteriene for å besvare
problemstillingen, og forsøker å trekke felles konklusjoner ut i fra den empiriske dataen disse
tilfører.
Database
Et viktig utgangspunkt for sekundære analyser og videre arbeid, er organisering av
dokumentasjonen tilegnet gjennom empiriske prosesser. Yin (1994) understreker at en
database er viktig for at kritiske lesere av oppgaven skal kunne ha et utgangspunkt for å trekke
sine egne konklusjoner. I denne forskningsprosessen er det valgt å opprette en database
inneholdende alle intervjuene, slik at leseren, ved forespørsel, har muligheten til å gjennomgå en
forsvarlig database for eventuell ny forskning. Dette fører til at oppgavens pålitelighet øker.
Siden denne databasen ikke er vedlagt i oppgaven, er tilstrekkelig informasjon fra intervjuene
representert i resultatdelen, slik at leseren kan trekke individuelle konklusjoner underveis i
oppgaven.
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2.9 Oppgavens troverdighet
Teoretisk plattform
Opparbeidelsen av den teoretiske plattformen er gjort gjennom litteratursøk. Under søkene har
det vært lagt vekt på kildenes troverdighet, med tanke på forfattere, utgivere og databasene. Et
stort kildegrunnlag har blitt anvendt i oppgaven, og dette øker validiteten til oppgaven (Yin,
1994). I tillegg har kildene vist en tendens til stor enighet vedrørende sentrale temaer i
oppgaven. Den teoretiske plattformen kan sies å ha en god troverdighet.
Resultater
Resultatene er basert på et fler-casestudie. Dette fører til mer overtalende resultater, og funnene
blir antatt som mer robuste. Casestudiene har alle vært relevante for besvarelsen av
problemstillingen. I tillegg er casestudiene utført uavhengige av hverandre, slik at intern
påvirkning utelates. Spørsmålene er av en åpen natur, slik at intervjuobjektet selv kan styre
besvarelsen i ønsket retning. Til tross for dette, er spørsmålene konkrete slik at intervjuobjektet
ikke ledes inn på irrelevante veier. Alt dette bidrar til å øke troverdigheten til oppgaven.
Når dette er sagt, skal det nevnes at casestudiene er utført skriftlig, over mail. Dette kan føre til
at besvarelsen blir moderert, og hindrer muligheten for oppfølgingssvar. Det ble derfor
ettersendt tilleggsspørsmål for å utvide omfanget av besvarelsen. En annen faktor som kan
påvirke troverdigheten til oppgaven, er intervjuobjektets intensjon. Oppgavens formål er å
undersøke bruken av BIM i pågående prosjekter. Det er mulig at intervjuobjektet ønsker å sette
eget prosjekt i et bedre lys, enn det faktiske tilfellet. Dette er vanskelig å forhindre, men det er
antatt at disse virkelighetsendringene spiller en marginal rolle. Spørsmålene brukt i
casestudiene, kan finnes som vedlegg, slik at datainnsamlingsprosedyren kan gjentas, med
samme resultater. Dette øker oppgavens reliabilitet (Yin, 1994). Avslutningsvis oppsummeres
resultatenes troverdighet som god, men kunne vært mer utdypende.
Drøfting og konklusjon
Drøftingen i oppgaven er utført gjennom en sammenligning av teorien og resultatene fra
casestudiene. Parallellene trukket mellom teori og resultat er av en enkel natur, og kan vanskelig
misforstås. Drøftingen er utført fra et verdinøytralt og objektivt standpunkt, der forfatteren har
liten eller ingen hensikt å vinkle resultatene til eget beste. Drøftingen er oppsummert i en tabell
slik at leseren enkelt kan overveie overgangen fra drøfting til konklusjon. Selv om overgangen
fra presentert data til drøfting og tolkning, innebærer en overgang til egne synspunkter, er
resultatene lite tvetydige. I tillegg er oppgaven kontinuerlig åpen for at leseren skal kunne
trekke egne konklusjoner. Dette, i tillegg til at den teoretiske plattformen og resultatene har en
god troverdighet, fører til at også drøftingen og konklusjonen er av en høy troverdighet.
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3
Teori
3.1 Hva er BIM?
Ved det nye stadiet byggebransjen beveger seg mot nå, er det vidt akseptert at BIM vil radikalt
endre prosessene i hvordan byggeprosjekter gjennomføres. På grunnlag av dette er BIM en av de
mest diskuterte og forskningsbelastede nyvinningene innenfor byggebransjen. Men til tross for
dette er det fortsatt manglende kunnskap i bransjen om hva BIM faktisk er.
Eastman (2008) bruker følgende ord for å beskrive hva BIM er:
”BIM is a digital representation of the building process to facilitate exchange and interoperability
of information in digital format”.
Med dette menes at BIM er en digital representasjon av bygningsprosessene, med mål om å
fremme utveksling og interoperabilitet av digital informasjon. En vanlig misoppfatning i
byggebransjen er at BIM kun er en form for programvare som støtter 3D-modellering (Krygiel &
Nies, 2008). Det er i prinsippet misvisende uten videre å kalle en 3D-modell for BIM. Selv om
programvaren er nødvendig, er applikasjonen bare en liten del av det totale bildet. Det er viktig
å rette fokuset mot bokstaven “I” i ordet BIM, som står for informasjon. En BIM-modell
inneholder informasjon om hele bygget og har komplette sett av prosjekteringsdokumenter
lageret i en integrert database (Krygiel & Nies, 2008). Informasjonen er parametrisk og derfor
sammenkoblet. En endring i et objekt i modellen blir umiddelbart reflektert gjennom hele
modellen, i alle synsvinkler.
BIM er som tidligere nevnt forkortelsen for “Building Information Modeling”, men det er også
blitt vanlig å omtale BIM som “Building Information Model” (The Associated General Contractors
of America, 2006). Samlet kan disse navnene gi en bedre forståelse av hva BIM er. The
Associated General Contractors of America (2006) bruker følgende defineringer i sin guid:
“Building Information Modeling is the development and use of a computer software model to
simulate the construction and operation of a facility”.(s. 3)
“Building Information Model, is a data-rich, object-oriented, intelligence and parametric digital
representation of the facility, from which views and data appropriate to various users` needs can be
extracted and analyzed to generate information that can be used to make decisions and improve
the process of delivering the facility”. (s. 3)
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Med dette kan man si at BIM både er utviklingen og bruken av modellen for å stimulere
prosessene i prosjektet (forretningsprosess), og selve modellen med dets intelligente og
informasjonsrike grensesnitt (digital representasjon). Det viktigste ved forståelsen av BIM, og
den mest krevende delen av omveltningen, er kunnskapen knyttet til prosessene i prosjektet,
som må endres for å utnytte den fulle verdien til BIM (vist i figur 4).

Figur 4: Implementeringen av BIM kan sammenlignes med et isfjell, der trening og kulturendringer
representerer brorparten av omveltningen, skjult under overflaten. (Smith & Tardif, 2009)

BIM har endret hvordan prosjekterende og entreprenørselskaper ser på den totale
byggeprosessen, fra tidligfasen, gjennom produksjonsfasen og ettertidsfasen (Krygiel & Nies,
2008). Den parametriske BIM-modellen kan brukes til å generere tradisjonelle
bygningsdokumenter, som tidligere måtte tegnes manuelt. I tillegg til at dette er veldig
tidsbesparende, er kvaliteten og nøyaktigheten til tegningene mye større. Grunnen for dette er at
tidligere var tegningene en samling av manuelt koordinerte linjer, hver synsvinkel ble tegnet
hver for seg uten noen automatisk sammenheng. Dette betyr at en endring i prosjekteringen
fører til at alle påvirkede tegninger må tegnes på nytt. Dette er et potensielt problem for feil og
usammenhengende tegninger.
Derimot ved en BIM-basert prosess fokuseres innsatsen mot modellen. BIM-modellen har så
muligheten til å generere ønskede applikasjoner (Krygiel & Nies, 2008). BIM er en interaktiv
representasjon av bygningen, som gir en enestående kontroll over kvaliteten og koordineringen
av dokumentasjonen. For et entreprenørselskap er BIM en virtuell struktur av bygningen som
inneholder intelligente elementer i en enkelt datafil, som når delt med andre medlemmer øker
graden av kommunikasjon og samarbeid (Hardin, 2009).
Når man refererer til BIM snakker man ofte om metoder og prosesser som BIM fremkaller.
Prosesser som før var tidkrevende og delvis unøyaktig, kan nå utføres enkelt med høy
nøyaktighet. Eksempler på dette er: analyser av prosjekteringsalternativer, produksjon av
bygningsdokumenter, ytelsesanalyser, kostnadsestimasjoner, energianalyser og mengdeuttak.
Videre kan man kartlegge hvilke funksjoner en BIM-modell må inneholde. M.A. Mortenson
Company nevner seks kjennetegn som karakteriserer BIM (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston,
2008):
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Digital
Romslig (3D)
Målbar (kvantifiserbar, dimensjonal, uttak av data)
Omfattende (inneholde og kommunisere prosjekteringshensikt, bygningsytelse og
kapasitet, byggtekniske løsninger, sekvensiell og finansiell aspekter for metode og
prosesser)
Tilgjengelig (alle deltagerne har tilgang til en oppdatert modell, fremmer
interoperabilitet)
Holdbar (brukbar i alle fasene gjennom levetiden til bygget)

3.2 Historie
Tradisjonelt tegnet arkitektene sine tegninger manuelt med linjal og blyant. På tidlig 80-tallet
ble denne prosessen digitalisert gjennom bruken av geometribasert CAD (Computer-Aided
Design), slik som AutoCAD, men den fundamentale metoden forble den samme (Han Woo,
2007). Utviklingen fortsatte tidlig på 90-tallet, hvor objekt-orientert CAD oppstod. BIM har vokst
frem som et nytt verktøy for å tilpasse seg de stadig mer komplekse byggeprosjektene.
Siden 60-tallet har modellering av 3D-geomtri vært et forskningsområde. På slutten av 60-tallet
hadde utviklingen kommet til et punkt hvor det var mulig å vise 3-dimensjonale polyeder
(former bestående av flate sider). Dette var imidlertid ikke avansert nok for prosjektering av
bygninger, som krever muligheten til enkelt å kunne modifisere komplekse former.
I 1973 ble et stort steg tatt i retningen av 3D-modellering. Muligheten til å modellere vilkårlige
3D-former var nå til stede. Dette ble kjent som “solid modeling”. Denne nyvinningen førte til
utviklingen av de første 3D-modelleringsverktøyene. To former for “solid modeling” ble utviklet
hver for seg, “The boundery representation approach” (B-rep) og “Constructive Solid Geometry”
(CSG). Hovedforskjellen mellom disse var at CSG lagret en algebraisk formel for å definere en
form, mens B-rep lagret resultatet av formen som et sett av operasjoner og objektargumenter.
Kampen om enerådighet endte i en kombinasjon av begge metodene. Denne kombinasjon var
kritisk for utviklingen av moderne modelleringsverktøy.

Figur 5: Det historisk forløp til BIM (Deutsch, 2011)

Først på sent 70-tallet og tidlig 80-tallet ble det utviklet bygningsmodellering basert på 3D. Dette
var først og fremst forbeholdt innen mekanikk, elektronikk og luftfart. Det var fortsatt fjernt for
prosjekterende å arbeide med 3D, som var komfortable med 2D. Dessuten var programmene
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ekstremt dyre, og datidens datamaskiners ytelse ble overkjørt av programmene. Bransjen
manglet også kunnskap rundt fordelene med 3D.
Det neste store steget i utviklingen, fra slutten av 80-tallet og utover 90-tallet, var skrittet mot
parametrisk modellering. Dette førte til at objektene i modellen fikk logiske grenser, slik som at
en vegg grenser til gulv og tak. Videre ble det utviklet muligheten til å analysere endringer, og
oppdatere endringene i den mest logiske rekkefølgen. Muligheten til å støtte slike automatiske
oppdateringer er pr. dags dato høymoderne BIM. Som figur 5 viser, ble BIM først tatt i bruk i
byggebransjen på tidlig 2000-tallet. BIM er fortsatt en form for CAD, men muligheten for mange
dimensjoner.
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3.3 BIM bruksområder
Byggebransjen er fortsatt ved et tidlig stadium vedrørende bruken av BIM (Eastman, Teicholz,
Sacks, & Liston, 2011). Til tross for dette, er betydelige forbedringer allerede oppdaget ved
bruken av BIM. Dette delkapittelet kartlegger flere forskjellige muligheter ved bruken av BIM,
oppdelt etter fasene i et prosjekt. Det er liten sannsynlig at alle de videre nevnte mulighetene er
tatt i bruk i byggebransjen, men kan fungere som nye høyder å strekke seg etter.

3.3.1 Tidligfase/prosjekteringsfase
Her representeres de mest kjente bruksområder til BIM i tiden fra prosjektoppstart til
produksjonsfasen.
Tidlig og nøyaktig visualisering
En 3D-modell vil tidlig kunne gi en eksakt visualisering av bygget (Boon, 2009). Dette gir eieren
muligheten til å få et godt totalbilde av prosjektet, og dermed vurdere forskjellige estetiske
alternativer. I tillegg vil dette kunne avklare eventuelle misforståelser mellom eieren og
utførende.
Tids- og kostnadsestimasjoner
En prosjekteier ønsker gjerne tidlig et tids- og kostnadsestimat for prosjektet. Eieren har ofte
finansielle krav som prosjektet må tilfredsstille. Ved bruken av BIM, kan kvantitative og målbare
enheter hentes direkte ut av modellen. Disse tallfestede verdiene kan linkes opp mot en
kostnadsdatabase og videre estimere kostnaden (Autodesk, 2007). De kvantitative estimatene,
kombinert med en nedbrytning av prosjektet i disipliner og relatert arbeidsmengde, kan gi et
godt tidsestimat (Tulke, Nour, & Beucke, 2008). En annen vinkling baserer seg på den
skjematiske modellen kombinert med arealmetoden. Oppsummert kan man si at BIM gir
muligheten for en raskere og mer nøyaktig kalkulasjon av slike estimater i tidligfasen.
Anbud
På samme måte som eieren drar nytte av tidlige tids- og kostnadsestimasjoner, kan dette brukes
i anbudsprosessen av entreprenørbedrifter.
Forbedre kvalitet og ytelse
Fordelene ved å konstruere en grunnleggende modell i planleggingsfasen er mange. Ved å lage
en oversiktlig modell med hovedtrekkene til prosjektet, i forkant av detaljeringen, er det mulig å
avklare om bygningen oppfyller de funksjonelle og bærekraftige kravene, tidlig i prosessen.
Bruken av verktøy for å analysere forskjellige alternativer, øker den samlede kvaliteten på
bygget (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).
Energieffektivisering
Ved bruken av BIM og verktøy for energibruk, er det mulig å evaluere energibruken, gjennom
energianalyser, i et tidlig stadium av prosjekteringen. Ved å bruke BIM-modellen som
utgangspunkt for energianalyse, vil eksisterende informasjon bli utnyttet bedre, i tillegg til bedre
resultater fra analysen (Laine, Hänninen, & Karola, 2007). I tillegg vil en BIM-modell gi
muligheten til kontinuerlige energianalyser etter bygget er satt i drift.
Plattform for prosjekterende
En stor fordel med bruken av BIM, er at hele konstruksjonen kan representeres i en datafil. BIM
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muliggjør en visualisering av prosjekteringen i hvilken som helts fase av byggeprosessen, og i
ønsket vinkling (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). Dette fører til at prosjekteringsfeil
kan oppdages på et tidlig stadium.
Innebygd i BIM-modellen finnes parametriske regler. Disse parametriske reglene forhindrer
koordinasjonsfeil og geometriske feil. På denne måten sikres objektenes innretning i modellen,
gjennom automatiske korreksjoner.
Produksjonstegninger kan genereres fra ønsket vinkel og av ønsket objekt. Sammenlignet med
tradisjonell 2D-modellering er dette enormt tidsbesparende, og overensstemmelsen mellom
tegningene er av en mye høyere grad (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). I tillegg, ved
endringer i prosjekteringen, kan nye oppdaterte tegninger skrives ut dirkete fra modellen, i
motsetning til tradisjonell modellering, der alle påvirkede tegninger må endres hver for seg.
Bruken av BIM stimulerer tidlig samarbeid mellom flere fagområder (Darrington, Thomsen,
Dunne, & Lichtig, 2009). For å kunne levere en eksakt modell, inneholdende informasjon fra
flere fagområder, er det nødvendig med et tidlig engasjement fra sentrale aktører. Dette gir en
betydelig reduksjon i prosjekteringstiden og prosjekteringsfeil. Dette fører igjen til tidligere
innsikt i potensielle problemer ved prosjekteringen, og stimulerer kontinuerlig forbedring. Dette
er kostnadseffektivt sammenlignet med en sen involvering av ingeniører fra forskjellige
fagområder.
Stimulere tidlig samarbeid og IPD
Det som kjennetegner IPD, er et tett samarbeid mellom sentrale aktørene i prosjektet, fra et så
tidlig tidspunkt som mulig. Denne gruppen av aktører fungerer som en midlertidig organisasjon
gjennom byggeprosessene. BIM kan brukes som en plattform for dette samarbeidet, i tillegg til at
et slikt samarbeid legger til rette for en suksessfull bruk av BIM, gjennom det vitale samarbeidet
BIM krever (The American Institute of Architects, 2007b).

3.3.2 Produksjon
Her representeres de mest utbredte bruksområdene til BIM under produksjonsfasen.
Målestokk for prosjekteringshensikt
Ved kontinuerlig oppdatering av modellen, slik at den representerer konstruksjonen “som
bygget”, vil man kunne måle utført arbeid opp mot prosjekteringshensikten. Dette fører til økt
grad av kvalitetssikring.
Lettvint oppdatering av prosjektering
Endringer i prosjekteringen kan enkelt implementeres i modellen, og andre objekter som blir
påvirket av dette vil automatisk oppdateres, som følge av parametriske regler. Følgende av
endringene kan visualiseres nøyaktig i modellen, i alle ønskede vinkler. I tillegg kan omarbeid
som angår estimasjoner, som følge av endringene, gjøres raskt og enkelt på ny.
Prosjekteringsendringer er ofte tidkrevende og utsatt for feil, ved bruken av 2D-CAD.
Simulering av fremdrift (4D)
Ved å kombinere fremdriftsplanen med 3D-modellen (4D), er det mulig å simulere
byggeprosessen (Sacks, Treckmann, & Rozenfeld, 2009a). Det er da mulig å visualisere
prosjektet på hvilket som helst tidspunkt i prosessen. Dette fører til at arbeidet på byggeplassen
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kan utføres i den mest gunstige sekvensen. I tillegg øker effektiviteten av
produksjonsplanleggingen og styringen av de daglige aktivitetene.
Kollisjonskontroll
Med utgangspunkt i at alle tegninger blir hentet ut i fra samme modell, forhindrer man
prosjekteringsfeil knyttet til uavhengige 2D-tegninger. Sett på bakgrunn av at den sammensatte
BIM-modellen består av modeller fra alle fagområder, kan konflikter og byggetekniske
problemer oppdages før produksjonen er satt i gang (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). I
tillegg åpner BIM for muligheten for kollisjonskontroller, slik at konfliktområder kan oppdages
tidlig.
Økt grad av prefabrikkering
En detaljert 3D-modell fungerer som en nøyaktig representasjon for objektene som skal
prefabrikkeres. Da objektene i modellen allerede er representert i et flerdimensjonalt
koordinatsystem, kan disse direkte fabrikkeres gjennom automatiske maskiner (Eastman,
Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). Et slikt system oppfordrer til forflyttelse av produksjon fra
byggeplassen til fabrikker, dette reduserer lagerbeholdningen, kostnadene og byggetiden. Et
problem med 2D-tegninger er den manglende evne til å forutse eksakte dimensjoner før
produksjonen har startet. I motsetning til 2D-tegniner, er BIM svært nøyaktig, noe som fører til
at produksjonen av større komponenter av prosjekteringen kan forflyttes fra byggeplassen
Støtte Lean-prinsipper
Et viktig grunnlag for en vellykket implementering av teknikker fra Lean Construction er en
stødig koordinasjon mellom styrende entreprenør og underentreprenørene. BIM tilfører en
nøyaktig kvantitet av materialer som kreves for hvert segment av bygget, dette legger
grunnlaget for forbedret planlegging av underentreprenørene og sikrer just-in-time leveranse av
ressurser, material og utstyr (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). Dette fører til
kostnadsreduksjon og legger til rette for bedre samarbeid på byggeplassen. Ved hjelp av ekstra
programvarer er det mulig med materialsporing, installeringsprogress og
posisjonsoppdateringer gjennom modellen.
HMS tiltak
Ved hjelp av 4D-simulasjoner vil man kunne oppdage faresignaler som ellers kunne vært
oversett (Jongeling & Olofsson, 2006). Et eksempel på dette er en konsentrasjon av aktiviteter i
en vertikal dimensjon. Uten en 3D-visning, ved dette tilfellet, er det vanskelig å oppdage at
aktiviteter i en etasje, skaper farlige situasjoner for de utførende i etasjen under.
Mengdeuttak
Prosessen for mengdeuttak kan bli betydelig forbedret ved bruken av BIM. BIM gjør
mengdeuttaket enklere og mer nøyaktig. I tillegg er det mulig å isolere mengdeuttak for faser i
prosjektet, og for forskjellige fagområder.
Koordinere innkjøp
I og med at BIM inneholder eksakte kvantiteter av alle materialer og objekter i bygningen, kan
dette brukes til innkjøp hos leverandører og underentreprenører.
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3.3.3 Ettertidsfasen
Her nevnes noen av bruksområdene til BIM i ettertidsfasen.
Operasjonelle fordeler
Hvis modellen har blitt oppdatert etterhvert som produksjonen har foregått, vil eieren sitte igjen
med en “som bygget” modell, som er et godt utgangspunkt for å operere og drifte bygget. BIM
støtter overvåkning av kontrollsystemer, og er et godt utgangspunkt for plassering og styring av
sensorer (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).
BIM bidrar med informasjon for alle operativsystemene i bygget. Analyser som tidligere ble gjort
under produksjonsfasen som grunnlag for innkjøp av mekanisk utstyr og kontrollsystemer, kan
brukes av eieren etter bygget er ferdigstilt. Informasjonen kan brukes til å undersøke om alle
operativsystemer fungerer optimalt (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).
Vedlikehold
Gjennom produksjonsfasen samles informasjon vedrørende installerte objekter og
vedlikeholdsarbeid. Denne informasjon kan linkes til modellen, og dermed overleves til eieren
etter endt prosjekt. Dette er et godt bidrag til eieren vedrørende vedlikehold a bygget. I tillegg vil
modellen være et godt utgangspunkt for oppussing og/eller utbygginger av konstruksjonen.
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3.4 Utfordringer med BIM
Selv om BIM potensielt har mange fordeler, er det ingen enkel sak å utnytte disse på en effektiv
måte. En vellutnyttet bruk av BIM vil skape betydelige endringer i forholdet mellom
prosjektdeltakerne og kontraktrelasjonene. Samtidig er det vitalt med tidlig samarbeid mellom
hovedaktørene i prosjektet, da også med tanke på representanter fra de forskjellige
fagområdene. Det er viktig med kunnskap fra alle på et tidlig stadium. Disse viktige faktorene for
en vellykket bruk av BIM, krever at tradisjonelle prosesser og tankeganger endres. Slik
innovasjon lar seg ikke innføre raskt og enkelt i en tradisjonelle og konservative bransjer som
byggenæringen.

3.4.1 Ledelsesmessige utfordringer
Det kan oppstå juridiske utfordringer vedrørende eierskapet av BIM-modellen og tilhørende
informasjon (Azhar, Michael, & Sketo, 2008). Prosjekteieren har som regel betalt for
prosjekteringen, og kan dermed føle at modellen tilhører han/henne, mens
prosjekteringsgruppen som har tilført fortrolig informasjon til modellen, og utført analyser og
estimater, kan føle at dette er deres produkt og dermed under deres eierskap. I tillegg kan det
oppstå uenigheter angående hvem som er ansvarlige for kostnadene av en BIM-modell
(Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). Etter hvert som prosjekteiere lærer fordelene ved
BIM, er det sannsynlig at kravet til en modell vil være implementert i kontrakten. Dette vil igjen
føre til at flere standarder og retningslinjer for kontrakter inkluderende BIM, utvikles.
BIM åpner for nye muligheter for samarbeid i prosjekter, men også utfordringer vedrørende
effektive prosjektgrupper. En av hovedutfordringene er valg av en effektiv metode for deling av
modell og informasjon på tvers av aktørene (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). Det er
viktig å innse at tradisjonelle prosesser må endres i for å kunne utnytte de fordelene BIM tilbyr.
Det er flere utfordringer knyttet til modelleringsprosessen. Det er ikke uvanlig at
arkitektfirmaer fortsatt opererer med tradisjonelle papirbaserte tegninger (Eastman, Teicholz,
Sacks, & Liston, 2011). I et slikt tilfelle er entreprenøren avhengig av å utvikle en egen 3D-modell
som kan brukes til estimeringer, fremdriftsplanlegging og produksjon. Selv om arkitektfirmaet
opererer med BIM, er det sannsynlig at modellen mangler viktig detaljering før den kan tas i
bruk i byggeprosessen, slik som definering av objekter for kvantitative uttak. En modell
anskaffet fra arkitektfirmaer kan som regel brukes til å estimere kostnader og tidsbruk, men
mangler sentral informasjon hva angår mekaniske og elektriske installasjoner, samt
rørsystemer. Denne manglende informasjonen er viktig for så vidt gjelder fordeler knyttet til
produksjonsfasen. Hvis medlemmer av prosjekteringsgruppen bruker forskjellige
modelleringsverktøy, må dette løses slik at modellene enkelt kan kombineres på tvers av
aktørene. Dette kan være tidkrevende og potensiale for kompleksitet og feil.
Prosjektering med BIM krever et tett samarbeid på tvers av fagområder. Manglende samarbeid
og koordinering fører til en lite funksjonell modell. For å kunne utnytte kunnskapen til alle
prosjektdeltakerne er det nødvendig at modellene utvikles individuelt og integreres på et senere
tidspunkt. Dette krever hyppig utveksling av modeller på tvers av fagområder. Det er mange
utfordringer relatert til dette. Nødvendigheten av standardisert modellering, rask responstid og
felles problemløsning er noen av disse.
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Bruken av BIM vil oppfordre til et tidlig bidrag av kunnskap. Entreprenører som er i stand til å
koordinere alle fasene av prosjekteringen, samt utnytte kunnskapen fra alle aktører fra
begynnelsen, vil ha et klart fortrinn. Bruken av IPD, som tilrettelegger for et godt samarbeid, vil
gi større fordeler for eieren når BIM er brukt. Den største utfordringen firmaer møter ved
implementeringen av BIM, er den intense bruken og delingen av modellen under
prosjekteringen, produksjonen og fabrikasjonen, som legger grunnlaget for arbeidsprosessene
og samarbeidet (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). Denne transformasjonen vil kreve tid
og kunnskap, samt viljen til å endre tradisjonelle prosesser.
Et problem som kan oppstå ved bruken av BIM er hvem som skal tildeles ansvaret for
kontrollen av informasjonsstrømmen ut og inn av modellen, og hvem som er ansvarlig for
nøyaktigheten til denne informasjonen (Azhar, Michael, & Sketo, 2008). Ansvaret for
oppdatering av BIM-modellen og sikring av informasjonen innebærer stor risiko. Tilfeller hvor
eieren anklager prosjekteringsgruppen for prosjekteringsfeil, vil kunne medfører en
heksejaktprosess hvor alle anklages som ansvarlige for feilen.

3.4.2 Tekniske utfordringer
Tekniske utfordringer er knyttet til BIM-programvarene og interoperabilitet mellom disse. BIMprogramvarer er fortsatt ved et tidlig stadium, og er derfor ikke fullstendig komplette. Tilfeller
der flere forskjellige programvarer er i bruk skaper utfordringer vedrørende utveksling av
informasjon. Bernstein og Pittman (2004) deler de tekniske utfordringene inn i tre
hovedkategorier:





Behovet for veldefinerte transaksjonelle modeller som ikke mister
informasjon/data under modelltransaksjoner.
Kravet om at digital prosjekteringsinformasjon er beregnelig (computable). Med
dette menes en rask prosessering av informasjon, og muligheten til å løse
problemer på en effektiv måte.
Behovet for godt utbygde praktiske strategier for målrettet utveksling og
integrering av meningsfull informasjon mellom BIM-komponentene.

Vedrørende dimensjoner som kostnader og fremdrift, som ligger lagvis på 3D-modellen, blir
ansvaret for et korrekt teknologisk grensesnitt mellom ulike programmer en utfordring (Azhar,
Michael, & Sketo, 2008). Når underleverandører og hovedentreprenør bruker samme
programvare, kan integrasjonen fungere flytende. Derimot i tilfeller hvor informasjonen er
ufullstendig eller leveres i en rekke forskjellige programmer, kan det oppstå problemer med
tanke på interoperabilitet. Dette fører til utfordringer knyttet til utviklingen av strategier som
sikrer at relevant informasjon ikke forsvinner under utvekslingen av modellene.
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3.5 Effektiv bruk av BIM
Byggebransjen er en stor og vekstkraftig næring, og det omsettes for milliarder av kroner hvert
år. Det effektiviseres, men fremdeles er det store potensialer til forbedringer. Problemstillingen i
byggebransjen er at den er så utrolig fragmentert, og det er liten kultur for samhandling, og
manglende koordinering. I hele byggebransjen er det slik at fagområdene er seg selv nærmest,
og jobber med sitt, og evnen til å kommunisere og grensesnittet er for svakt.

3.5.1 Tidligfasen/prosjekteringsfasen
BIM-teknologi har et stort potensiale for byggebransjen i form av spart tid og penger. Bruken av
BIM bør oppfordres av alle aktører, da alle medlemmer tar fordel av dette. Et viktig
utgangspunkt for en vellykket bruk av BIM er tidlig involvering av sentrale aktører. Dette
innebærer at også underentreprenører og leverandører inkluderes i BIM-prosessen. Det er
derfor viktig med eiere som krever tidlig involvering.
Planlegging
Et annet viktigste utgangspunktet for et vellykket prosjekt er god planlegging. I prosjekter som
benytter BIM, er det viktig å definere hva BIM skal brukes til i starten av prosjektet. BIM er for
mange et nytt hjelpemiddel, det er derfor viktig å ta i betraktning sin egen kompetanse og
erfaringen, vedrørende bruksområder for BIM i prosjektet. Det er viktig å ta et skritt av gangen
og ikke gape over for mye. Det kan være lurt å undersøke rapporter fra tidligere prosjekter og
kartlegge hva som har fungert, og hva som ikke har fungert så bra.
I og med at alle prosjekter er forskjellige og graden av kompleksitet varierer, er det vanskelig å
opprette en standardplan som passer for alle prosjekter (Hardin, 2009). Man bør heller utnytte
erfaringen og kompetansen blant prosjektdeltakerne til å utarbeide en prosjektplan, og fokusere
på unike prosjektutfordringer og eierens krav.
Prosjektgruppe
En meget viktig faktor for en vellykket bruk av BIM er opprettelsen av en prosjektgruppe,
bestående av sentrale aktører i prosjektet. Et slikt samarbeid er et skritt i retningen av IPD,
beskrevet senere i oppgaven, i motsetning til tradisjonelle entrepriseformer. Det er vitalt at
denne gruppen samarbeider fra prosjektstart, og på denne måten utnytter kunnskapen til alle
gruppemedlemmene. Under prosjekteringen er det viktig at rådgivende ingeniører fra
forskjellige fagområder samarbeider, for at prosjekteringen skal bli så nøyaktig og feilfri som
mulig. Det er kjent at muligheten for endringer reduseres i takt med prosjektets tidsløp, på
samme måte som kostnadene av en endring øker (vist i figur 6). Prosjektdeltakerne er nødt til å
eliminere forvirring, organisere oppgaver, standardisere informasjonsutveksling, definere
fremdriftsplan og fokusere på kvaliteten til prosjektet.
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Figur 6: Sammenligner muligheten og kostnaden til en prosjekteringsendring i en tradisjonell entrepriseform
kontra IPD (Autodesk)

Et viktig suksesskriterium er samlokalisering av prosjekterende aktører. Dette blir betegnet som
ICE (Integrated Concurrent Engineering). ICE, er en samlokalisert prosjektering, en
arbeidsmetodikk med hovedformål å redusere tapt tid i prosjekteringen, og oppnå bedre
samhandling og koordinasjon (Veidekke, 2011a). Dette fremmer direkte kommunikasjon,
problemløsning gjennom samarbeid og bredere forståelse. ICE vil bli diskutert nærmere senere i
oppgaven. Oppsummert kan man konkludere med at det mest effektive er å ha et tidlig
samarbeidende prosjekteringslag som jobber gjennom en samlokalisert prosjektering.
Kontrakter
Hovedformålet med en kontrakt, spesielt i sammenheng med BIM, er ikke å klandre noen hvis
noe skulle gå galt, men heller å ha klart definerte oppgaver, ansvar og rettigheter (Hardin, 2009).
Kontrakter ved BIM-prosjekter, skal bestemme en aktørs mulighet til innflytelse, samling og
deling av data gjennom prosjektets levetid. Ofte er det vanlig med kontrakter som krever at
aktører som deltar i prosjektet, kjenner til og har kunnskap til BIM. Flere underentreprenører og
konsulentfirmaer har liten erfaringen med bruken av BIM. Deling av ressurser er til alles
interesse, med tanke på fremtiden. Entreprenører som ønsker underentreprenørers deltakelse i
bruken av BIM, burde utvikle en plan for utveksling av informasjon, som igjen fører til høyere
effektivitet og mer erfaring (Hardin, 2009).
Ideelt sett, burde kontraktene tillate en fullstendig deling av risiko og fortjeneste. På denne
måten jobber nøkkelaktører sammen fra starten av, med definerte og felles mål. På denne måten
er prosjektdeltakerne på breddegrad med eieren, og prosjektets suksess er for alles beste. Til
tros for de store fordelene dette medfører, er et slikt kontraktsforhold lite utbredt i verden, da
en slik tankegang er relativt ny (Hardin, 2009).
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Under kontraktutarbeidelsen burde fokuset være retter mot identifiseringen av nøkkelaktører
og teknologi, samt definering av ansvar og kommersielle vilkår som tjener prosjektets beste,
fremfor individets beste.
Utvikling av modellen
I forløpet av modelleringen er det viktig at man har klare målsetninger og bruksområder for
BIM. Gjennom et oppstartsmøte bør man avtale hvilke programvarer som skal tas i bruk, og
hvilke standardiserte filformat som skal tas i bruk ved utveksling av data. Samtidig bør en plan
for detaljeringen av modellen opprettes, med milepæler. Det er også viktig å fordele ansvar og
oppgaver knyttet til modelleringen av modellen.
Selv om det blir vanligere å kreve at prosjekteringen gjøres i 3D, er ikke alltid dette tilfellet. I
tilfeller hvor entreprenøren får overlevert prosjekteringstegninger i 2D, er entreprenøren nødt
til å skape sin egen modell fra bunnen av, for å støtte koordinasjon, kollisjonskontroll,
estimering, 4D CAD, innkjøp osv. (vist i figur 7) (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).
Ulempen med dette er at det krever mer tid, prosjekteringen har potensiale for flere feil, og
viktig kunnskap kan gå tapt.

Figur 7: BIM-prosess hvor entreprenøren mottar 2D-teginger kontra en BIM-prosess der arkitekt og
konsulenter utvikler en 3D-modell. (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011)
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En annen innfallsvinkel innebærer at entreprenøren engasjeres i forkant av prosjekteringen,
men det produseres 2D-tegninger som førsteutkast, og deretter konverterer prosjektgruppen
tegningene til en 3D-modell, mens entreprenøren og konsulentene samkjører informasjonen til
en felles modell (vist i figur 7) (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). Selv om dette
alternativet medfører til en BIM-modell, som kan brukes til blant annet planlegging,
koordinering og mengdeuttak, er dette ikke en ideell fremgangsmåte for utviklingen av en BIMmodell. Undersøkelser viser at det å først lage 2D-tegninger, og deretter erstatte disse med en
3D-modell, er en dårlig erstatning for direkte 3D-modellering (Eastman, Teicholz, Sacks, &
Liston, 2008). Ulempen med dette er at man ikke får en samlokalisert prosjektering, men heller
en todelt prosjektering, der det er opp til entreprenøren og innleide konsulenter å konvertere
2D-tegnignene til 3D. Denne prosessen må overvåkes ekstremt nøye for å unngå feil, unnlatelser
og omarbeid.
Etter hvert som bruken av BIM øker, utvikles også nye prosesser for 3D-modellering. Krygiel og
Nies (2008) sammenligner den tradisjonelle utviklingen av prosjekteringstegninger med en
ideell BIM-basert prosess:
Tradisjonell metode







Arkitektene tegner bygningens utseende og funksjonalitet og deler denne informasjonen
med konsulenter.
Konsulentene vil videre bruke disse tegningene som grunnlag for nye tegninger hvor det
siktes spesifikk inn på deres spesialisering.
Disse tegningene vil så sendes tilbake til arkitektene, som trenger disse for videre
koordinering av eget arbeid. Deler som påvirker de arkitektoniske tegningene vil tegnes
på nytt.
Ved et visst punkt blir alle disse tegningene delt med entreprenøren. Entreprenøren
deler disse videre med underentreprenører spesialisert på forskjellige fagområder.
Entreprenørene vil tegne nye tegninger, men alle er basert på de opprinnelige
tegningene.

Ideell BIM-basert metode





Arkitektene og konsulentene jobber sammen med en enkelt modell.
Etter dette blir modellen overlevert til rådgivende ingeniører, for videre å legge til
informasjon relatert til deres spesialisering.
Etter hvert som produksjonen starter, oppdateres modellen kontinuerlig for å reflektere
endringene som skjer under byggingen.
Den endelige modellen kan så deles med eieren. Modellen er ved dette tidspunktet “As
built” og kan brukes til drift og vedlikehold, samt eventuelle utbygginger som skulle
ønskes.

En av hovedfaktorene ved en ideell metode, er at alle samarbeider rundt en felles modell.
Rådgivende ingeniører fra forskjellige fagområder har ansvar for sine deler av modellen, men
informasjonen integreres raskt inn en felles modell. Fordelen med dette er at kollisjoner og
uoverensstemmelser blir raskt oppdaget, og man sikrer at modellen er byggbar. Samtidig blir
kunnskap fra alle aktører utnyttet.
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Underveis i prosjektet er det viktig med en kontinuerlig oppdatert modell, dette sikrer at
modellen representerer bygget “as built” (som bygget). Dette er både viktig for senere faser av
produksjonen og spesielt for ettertidsfasen. Eieren av bygget får overlevert en modell som
representerer bygget, som senere kan brukes til drift, vedlikehold og eventuelle utbygginger.

3.5.2 Entrepriseform
Valget av entrepriseform er avgjørende for hvilken grad potensialet til BIM blir utnyttet.
Tradisjonelle entrepriseformer må tilpasses for å holde følge med utviklingen i byggebransjen.
Videre er de vanligste entrepriseformene diskutert, i tillegg til IPD, som blir sett på som den
ideelle entrepriseformen med hensyn på bruken av BIM.
Generalentreprise (Design-bid-build)
En generalentreprise innebærer at byggherren selv engasjerer arkitekt og rådgivere, som er
ansvarlig for prosjekteringen. Mens en generalentreprenør (GE) engasjeres og tildeles ansvaret
for produksjonen (vist i figur 8) (Eikeland, 1998). GE engasjerer selv underentreprenører og
underleverandører.

Figur 8: Hierarkistruktur for en generalentreprise.

Fremgangsmåten i en generalentreprise innebærer at arkitekten utfører prosjekteringen med
hjelp av tekniske rådgivere. Disse dokumentene brukes som grunnlag under anbudet. GE
kalkulerer sitt bud i samarbeid med underentreprenører. Vinneren av anbudskonkurransen
tildeles kontrakten for utførelsen av prosjektet.
Når det gjelder bruken av BIM og generalentreprise, er dette en mindre effektiv kombinasjon
(Hardin, 2009). Generalentreprise begrenser muligheten til å utnytte det fulle potensialet til
BIM, spesielt fra GEs standpunkt. Dette fordi prosjekteringen foregår i forkant av GEs
engasjement, og arkitekten er ikke lovpålagt, hvis annet ikke er spesifisert, å dele modellen med
GE. Hvis bruken av BIM ikke er kontraktfestet, kan GE risikere å kun få overlevert 2D-tegninger.
Dette betyr at en individuell BIM-modell for produksjonen skapes av GE, separat fra
bygningsdokumentene.
I utgangspunktet er BIM ikke nyttig i generalentrepriser annet enn raske kvantitative estimater
(Hardin, 2009). Problemet ligger ofte i holdningen rundt deling av modellen, hvis dette ikke er
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kontraktfestet. Det som er viktig for GE, er å sikre at veldefinerte prosjektdokumenter leveres,
og stimulere bruken av BIM ved prosjekteringen.
Totalentreprise (Design-build)
En totalentreprise innebærer at totalentreprenøren, gjennom en avtale med byggherren, påtar
seg ansvaret for både prosjekteringen og produksjonen (vist i figur 9) (Eikeland, 1998).
Entreprenører står fritt til å selv inngå avtaler med underentreprenører og underleverandører.

Figur 9: Hierarkistruktur for en totalentreprise.

Ved en totalentreprise utlyser byggherren en anbudskonkurranse, hvor ingen detaljkrav er
beskrevet. Deltagerne av anbudskonkurransen utfører et betydelig prosjekteringsfundament, på
grunnlag av byggherrens behov. Byggherren tildeler kontrakten til deltageren som best
oppfyller anbudskritereine. Ved kontraktundertegnelsen overleveres det meste av ansvaret og
valgmulighetene til totalentreprenøren (TE).
Totalentreprise er i utgangpunktet bedre egnet ved bruken av BIM enn generalentreprise, da TE
involveres tidligere i prosjektet (Hardin, 2009). Kontraktsmessig er totalentreprisen godt egnet
for å øke samarbeidet mellom prosjektering og produksjon (The American Institute of
Architects, 2007b). Andre prosjektdeltakere engasjeres på TEs initiativ, og muligheten for
implementering av IPD-prinsipper ligger til grunne. I tillegg er ofte prosjektgruppen selvvalgt, og
retningslinjer for metodikk og samarbeid er utarbeidet.
Ulempen med en totalentreprise er at ofte overlappes prosjekteringen og produksjonen for å
redusere varigheten til prosjektet, og dermed også kostnadene (Hardin, 2009). Selv om BIM
fungerer godt i en totalentreprise, er det utfordrende å kontinuerlig oppdatere BIM-modellen,
etter hvert som ny informasjon blir levert av arkitekten og tekniske rådgivere. Et annet minus
ved totalentreprisen er at koordinasjonen av fagområder og fremdriftsplaner på byggeplassen
blir hovedfokuset til TE, som igjen fører til at kontraktsfestede milepæler prioriteres fremfor
kvalitetskontroll av prosjekteringen.
Det som er viktig ved en totalentreprise er at den typiske tidslinjen for leveringsdatoer endres
for å legge til rette for bruken av BIM. Ekstra innsats i modellen under
tidligfasen/produksjonsfasen kan innspares i form av en bedre koordinert produksjonsfase, og
mer tillitsfulle prosjekteringstegninger. BIM tillater også eieren/driftsansvarlig en tidligere
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definering av forventinger til modellen ved overlevering, vedrørende detaljeringsnivå og
informasjonsinnhold.
Muligheten til å skape en integrert prosjektgruppe tidlig i prosjektet, gjør at totalentreprise er et
bedre utgangspunkt for bruken av BIM. Forskning viser at effektiv bruk av totalentreprisen kan
korte ned prosjektvarigheten med opptil 50 % sammenlignet med generalentreprise (Eastman,
Teicholz, Sacks, & Liston, 2008).
Integrated Project Delivery
Darrington (2009) understreker at kontraktsoppbyggingen i tradisjonelle bygningsprosjekter,
består av flere toveis-kontrakter. Dette motvirker kommunikasjon og samarbeid på tvers av
kontraktene, og skaper en vertikal relasjonskjede. Resultatet av dette er at alle
prosjektdeltagerne handler etter eget beste, uavhengig av hvilken grad dette er fordelaktig for
prosjektets helhetlige prosess.

Figur 10: Forestiller den samarbeidende strukturen i en IPD-entreprise.

Dette betyr det er vanskelig å optimalisere effektiviteten og minimere “waste “i prosjekter med
dagens kontraktstruktur, da disse motvirker koordinering, innovasjon og samarbeid. IPD
foreslår opprettelsen av en prosjektgruppe bestående av sentrale prosjektdeltagere, som er
knyttet sammen gjennom relasjonelle kontrakter.
Sentralt i IPD står en samarbeidende produktiv gruppe, bestående av viktige aktører i prosjektet
(vist i figur 10) (The American Institute of Architects, 2007b). Gruppen blir dannet så nærme
prosjektstart som mulig. Gruppedeltagerne kan deles i to kategorier (The American Institute of
Architects, 2007b): Hoveddeltagerne (f.eks. eier, arkitekt og entreprenør) og støttedeltagere
som har en nøkkelrolle (f.eks. underentreprenører). Hoveddeltagerne er de som har betydelig
deltagelse og ansvar gjennom hele prosjektet. Støttedeltageren har en vital rolle i prosjektet,
men spiller en mer diskret rolle enn hoveddeltagerne.
Prosjektgruppen krever en aktiv deltagelse blant alle deltagerne, og oppfordrer til tidlig bidrag
av kunnskap og kompetanse. Gruppene er rettledet av prinsipper om tillitt, transparente
prosesser, effektiv samhandling, åpen deling av informasjon, gruppesuksess knyttet til
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prosjektets suksess, delt risiko og belønning, verdibasert beslutningsprosesser og utnyttelse av
teknologiske muligheter (The American Institute of Architects, 2007b). Dette fører til at
prosjektdeltakerne arbeider sammen i en slags midlertidig organisasjon under prosjektets
tidsløp.
Fordelene knyttet til BIM, ved bruken av IPD, er mange. Eastman (2008) nevner at desto
tidligere BIM-modellen blir utviklet, og delt med de forskjellige prosjektdeltagerne, desto mer
nyttig er modellen. Det at BIM-modellen blir utviklet gjennom samarbeidende prosesser i
prosjektgruppen, er enormt viktig, og et fravær av dette vil føre til at fordelene ved BIM bare
delvis blir utnyttet. IPD leverer akkurat dette sentrale samarbeidet som en vellykket bruk av
BIM krever. En kombinasjon av BIM og IPD vil øke fleksibiliteten knyttet opp mot det endelige
produktet, da alle aktørene er samlet i tidligfasen, og en BIM-modell muliggjør en enkel
implementering av endringer. I tillegg, ved IPD, står delingen av risiko og ansvar sentralt, noe
som er et kjent problem ved bruken av BIM.

3.5.3 Interoperabilitet
Etter hvert som viktighet av BIM har blitt innsett, har også utvalget av produsenter av BIMprogramvare økt. For at fordelene ved BIM skal kunne utnyttes best mulig er det sentralt med
god kommunikasjon og interoperabilitet på tvers av bedrifter og programvarer. Med
interoperabilitet menes muligheten til å utveksle data på tvers av fagområder og bedrifter, som
er viktig for arbeidsflyten og tilrettelegging for automatiske oppdateringer (Eastman, Teicholz,
Sacks, & Liston, 2011).
Fagområder og aktiviteter er støttet av sine egne dataapplikasjoner. Sett bort i fra evnen til å
støtte geometriske og materielle oppsett, er fagområder avhengige av egne representasjoner av
bygningen, for å utføre sine analyser. Energianalyser, fabrikasjonsbestillinger,
fremdriftsplanlegging og kalkulasjoner for bæreverk er noen eksempler på forskjellige prosesser
som krever egne bygningsrepresentasjoner. Eastman (2011) nevner at den minste graden av
interoperabilitet innebærer avvikling av manuell datakopiering av data som allerede er generert
ved en applikasjon.
BuildingSMART
BuildingSMART er en internasjonal, ikke-kommersiell organisasjon, stiftet for å gi en økt
interoperabilitet for digital informasjon i byggeprosessen (buildingSMART a). BuildingSMART
ble stiftet i 1995, da under navnet International Alliance for Interoperability, med tolv
amerikanske selskaper som grunnleggere (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). Alliansen
er åpen for medlemskap til alle interesserte aktører. BuildingSMART har nasjonale avdelinger i
mange land, blant annet Norge. Målet deres er å produsere bedre bygninger, som kommuniserer
verdier, møter behov, har bedre ytelse, tar hensyn til miljøet, har lavere kostnader og tar kortere
tid å bygge. For å nå disse målene er det viktig å forbedre prosessene i prosjekter, tilby bedre
verktøy, samt tilrettelegge for bedre samarbeid.
BuildingSMART metodene og teknikken er en fasilitator for å løse problemene adressert i starten
av delkapittelet. Organisasjonen utvikler løsninger for fri dataflyt i byggenæringen. Måten som
buildingSMART ønsker å effektivisere byggenæringen på er å få alle fag til å kommunisere mye
bedre med hverandre, gjennom standardisering. Generelt for norsk bygningsindustri antas det å
ligge en gevinst på minst 10 % ved bruken av disse verktøyene (BuildingSmart g).
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Figur 11: BuildingSMARTs standardtrekant

BuidlingSMART utvikler og vedlikeholder internasjonale standarder. De opererer med tre
internasjonale standarder (vist i figur 11): datamodell (IFC), dataordbok (IFD) og prosess (IDM).
Standardene beskrives nærmere i de neste avsnittene.
The Industry Foundation Class (IFC)
BuildingSMART har utviklet et standardisert ISO-filformat, som muliggjør utveksling av data på
tvers av forskjellige programvarer, dette filformatet er kalt IFC (buildingSMART b). IFC kan
brukes til å dele BIM-data mellom forskjellige programvarer, uten at programvarene er nødt til å
støtte utallige formater. IFC er et nøytralt format, med dette menes at det ikke favoriserer
konkrete leverandører av BIM-programmer. IFC har blitt designet for å ta hensyn til all
informasjon i modellen gjennom hele livssyklusen til bygget.
Enhver implementering av IFC burde inkludere det som kalles utvekslingskrav. Disse kravene
spesifiserer informasjonen som trengs å være til stede ved en utveksling eller deling, ved
forskjellige faser av prosjektet (buildingSMART b). Det er viktig å være spesifikk angående
informasjonen som er nødvendig. Disse utvekslingskravene forhindrer uklarhet og usikkerhet.
International Framework for Dictionaries (IFD)
I tillegg til å ha et standard filformat er det også nødvendig at modellene benytter same
terminologi og produktspesifikasjoner. Dette skal sikre at f.eks. attributter lagt til av arkitekter
kan forstås av ingeniører, i tillegg til at modeller kan leses og forstås på tvers av verdensdeler.
Det er derfor utviklet en dataordbok, kalt IFD.
IFD skaper en katalog av hva objekter er kalt, og bringer sammen uforenlige sett av data til et
felles synspunkt på byggeprosjektet (buildingSMART c). Dette kan innebære data fra
leverandører, kostnadsestimater og miljøanalyser, i tillegg til håndtering av forskjellige språk.
IFD åpner for muligheten til å linke data fra mange kilder sammen, som gir en økt
interoperabilitet og åpner veien for analyser og prosjekteringsundersøkelser på et tidlig stadium
av prosjektet.
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Information Delivery Manual (IDM)
IDM er den siste delen av buildingSMARTs standardtrekant. IDM er en standard for prosesser,
som spesifiserer når visse mengder informasjon er påkrevd under byggingen av prosjekter eller
under drift av ferdigstilt bygg (buildingSMART d). I tillegg tilbyr IDM muligheten for en detaljert
spesifikasjon av informasjonen som en bestemt bruker trenger ved et visst tidspunkt i
prosjektprosessen.
Et annet sentralt begrep innenfor interoperabilitet er Model View Definition (MVD). MVD
behandler typisk utvekslingen av informasjon fra en applikasjon til en annen (f.eks. fra arkitekt
til rådgivende ingeniør).

Figur 12: Illustrer forskjellen, men også nødvendigheten, av både IDM og MVD. (buildingSMART e, 2011)

Som vist i figur 12, tilbyr IDM, standard for prosesser, en felles forståelse for alle aktører,
angående når og hvilken informasjon som er nødvendig, mens MVD behandler utvekslingen av
informasjonen på tvers av applikasjoner (buildingSMART d). MVD blir beskrevet nærmere
senere i oppgaven.
Åpen BIM
Åpen BIM er en universell tilnærming til en samarbeidende prosjektering, realisering og drift av
bygninger basert på åpne standarder og arbeidsflyt (buildingSMART f). Åpen BIM er i
motsetning til lukket BIM, en fri flyt av informasjon i prosjekteringsgruppen gjennom et åpent
format. Tanken er at ved bruken av buildingSMARTs standarder, som er en åpen og demokratisk
prosess, vil man kunne oppnå åpen BIM.
Fordelene med Åpen BIM er mange. Hovedformålet er at prosjektmedlemmene skal kunne
samarbeide effektivt uavhengig av programvaren som brukes. Viktige stikkord er transparente
prosesser og en åpen arbeidsflyt. Åpen BIM skaper et felles og internasjonalt “BIM-språk”, som
stimulerer til samarbeid på tvers av organisatoriske grenser.
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3.5.4 Modellutveksling og BIM-servere
I tradisjonelle byggeprosesser produserer de ulike fagområdene informasjon som er relevant for
deres behov. Vanligvis er kun en liten del av denne informasjonen tilgjengelig for andre aktører i
prosjektet (Veidekke, 2011a). Dette betyr at informasjon som overlapper de forskjellige
fagområdene produseres gjentatte ganger. Dette fører til at tid og ressurser brukes til å
produsere informasjon som allerede finnes i prosjektet.
Derimot ved bruken av BIM, tilrettelegges utveksling av informasjon mellom aktørene
(Veidekke, 2011a). Ved god koordinering og strukturering av kommunikasjonen, kan BIM
fungere som et felles språk for aktører fra alle fagområdene. Her spiller BuildingSMARTs
standardene en viktig rolle. Figur 13, illustrerer forskjellen på tradisjonell og BIM-basert
informasjonsutveksling. Tradisjonelt var man avhengig av å ha en individuell
kommunikasjonskanal med hver deltaker i prosjektet, mens med BIM, er det mulig å
kommunisere direkte med alle deltakerne gjennom en BIM-modell.

Figur 13: Tradisjonell informasjonsutveksling, kontra informasjonsutveksling ved bruken av en delt IFCmodell. (Chen, Cui, Wan, Yang, Ting, & Tiong, 2004)

Selv om IFC-formatet dekker en betydelig del av den nødvendige informasjonen, har
implementeringen til praktiske anvendelser vist flere alvorlige problemer (Kiviniemi, Fischer, &
Bazjanac, 2005). Et av hovedproblemene er at den interne strukturen i de ulike programvarene
ikke støtter informasjonsbehovet for hele byggeprosessen. Dette fører til at informasjon kan gå
tapt ved utveksling av modeller. Det er åpenbart at en fil-basert datautveksling ikke er en
tilstrekkelig løsning (Kiviniemi, Fischer, & Bazjanac, 2005).
En BIM-server er en intern datalagringsstasjon, som all modellinformasjon lagres på. Denne
informasjonen er tilgjengelig for alle applikasjonsklientene gjennom en serie av kontrollerte og
dokumenterte grensesnitt (Harrison, 2009). Fordelen med dette er at alle BIM-applikasjonene
leser av og skriver til samme digitale modell. I motsetning, ved fil-basert BIM, er det opp til en
hver aktør og sikre at man opererer med en oppdatert modell. I tillegg tillater en BIM-servere en
tilnærmet direkte samarbeidsprosess, da endringer i modellen reflekteres hos alle klientene.
BIM-servere en av nøklene til å utvide fordelene og forbedre påliteligheten til IFC (Calvin &
Fisher , 2002).
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Til tross for bruken av BIM-servere er det kjente problemer som oppstår. Kam og Fischer (2002)
adresserer tre vanlige problemer som oppstår ved utveksling av modeller:




Forskjellig informasjoninnhold i forksjellige programvarer, gjør det umulig å beholde all
informasjonen i modellene ved overføring fra en programvare til en annen.
De integrerte modellene er store, noe som gjør at filutvekslingen av modellen er svært
tidkrevende, dette selv om bare deler av modellen er nødvendig for mottakeren.
Kontroll av brukerrettigheter i den integrerte modellen er praktisk talt umulig.

Foreslått prosess for IFC-basert datautveksling
I mange år slet buildingSMART med å utvikle en prosess for å utføre en pålitelig utveksling av
BIM-data på tvers av ulike aktører (See, Karlshoej, & Davis, 2011). Problemstillingen er den
samme som overnevnt, IFC-modellene blir for store og komplekse, fordi de omfatter informasjon
for alle prosessene. Dette fører til at den nåværende fremgangsmåten for analyser og
evalueringer av prosjekteringsforslag, krever utviklingen av separate modeller for hver type
analyse (Sanguinetti, Abdelmohsen, Lee, Lee, Sheward, & Eastman, 2012).
Forskjellige aktører trenger mye av den samme informasjonen fra en BIM-modell, men også
store deler er disiplinspesifikk. Derfor kreves det en løsning hvor store deler av den irrelevante
informasjonen utelates ved modellutvekslingen.
Som løsning på problemet har det blitt utviklet en prosess som inkluderer bruken av IDM og
MVD (See, Karlshoej, & Davis, 2011). Prosessen består av fire faser (vist i figur 14):
Fase 1 - IDM: IDM definerer en prosess, som inkluderer minst to typer programvarer, med
hensyn på hvilken informasjon som skal utveksles mellom disse applikasjonene. Fase 1 kan
videre deles opp i fire hovedleveranser (See, Karlshoej, & Davis, 2011):








Prosesskartlegging: Formålet er å gi en beskrivelse av en aktivitet, eller et sett av
aktiviteter, knyttet til et domene i byggeindustrien. Eksempler på dette er, energi- eller
kostnadsanalyser. Hver av disse aktivitetene er definert av eksperter innenfor disiplinen,
og beskrevet fra et prosessperspektiv (Espedokken, 2006).
Utvekslingskrav: Dokumenterer informasjonen som skal inkluderes i hver enkelt
utveksling, identifisert i prosesskartleggingen. Disse er normalt dokumentert i
tabellform eller i regnearkapplikasjoner.
Utvekslingskravmodeller: Disse modellene organiserer informasjonen til
utvekslingskonsepter, som linkes til konsepter i MVD og tillater bekreftelse på at alle
krav er oppfylt.
Generell BIM-guide: Er en guide som veileder sluttbrukeren om hvilke objekter og data
som må inkluderes i BIM-modellen som skal utveksles.

Fase 2 – MVD: Som nevnt tidliger, behandler MVD utvekslingen av informasjon fra en
applikasjon til en annen. MVD kan videre deles opp i fire komponenter (Espedokken, 2006):



Format: Type informasjon som skal fanges opp, og hvordan informasjonen er
strukturert.
Innhold: Informasjonen som behøves i et spesifikk tilfelle.
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Prosess: Rollene og ansvaret til de forkskjellige aktørene invovlert.
Verktøy: Verktøyene brukt for utviklingen av innholdet. Verktøyene er veldig viktige,
men formatet må være selvstendig, uavhengig av de spesifikke verktøyene.

Figur 14: Viser de forskjellige fasene i prosessen for utveksling av IFC-basert data. (See, Karlshoej, & Davis,
2011)

Fase 3 – Programimplementering og sertifisering: Selv etter at krav er definert i form av en
IDM, og en gjennomførbar løsning er i definert i from av en MVD, kan løsningene ikke brukes i
prosjekter før de kan støttes av minst to programvarer, avsender og mottaker av utvekslingen
(See, Karlshoej, & Davis, 2011). Programvaresertifisering innebærer testing fra leverandørens
side, der hvert objekt måles opp mot kravene definert i IDM/MDV. En avviksrapport utfylles, der
det rapporteres om suksess eller eventuelle fiaskoer.
Programvaresertifisering for import er mer komplekst fordi det krever en evaluering av
hvordan den importerende applikasjonen tolker og bruker informasjonen. På dette tidspunktet
kan ikke import-testing utføres like automatisert som eksport-testing (See, Karlshoej, & Davis,
2011). Det kreves derfor at en ekspert utfører vurderingen av import-testingen.
Fase 4 – BIM-validering: Programvaresertifisering er nødvendig for pålitelig utveksling av
informasjon, men ikke helt tilstrekkelig (See, Karlshoej, & Davis, 2011). Dette er fordi
programvaren som brukes til å lage modellen for utveksling, er ikke den eneste avgjørende
faktoren for informasjonen i utvekslingen. Sluttbrukeren er like viktig i formingen av
informasjonen som skal utveksles. Derfor bør testingen gjøres for hver enkelt BIM-utveksling i
prosjektet, selv ved bruken av sertifiserte programvarer. Denne testingen kalles BIM-validering,
der det valideres om den eksporterende applikasjonen har oppfylt alle krav til programvaren, og
at brukeren har oppfylt alle sluttbrukerkravene.
Det viser seg at bruken av MVD vil tilføre en ny grad av utvekslingsmuligheter og trinnvis løse
interoperabilitets problemene (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). Bruken av MVD har
åpnet døren til nye stadier av prosjekteringsforbedringer, som enda gjenstår å utforske.
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3.5.6 Produksjonsfasen
I dette delkapittelet er forskjellige bruksområder i produksjonsfasen beskrevet. Det er lagt vekt
på viktige faktorer som er avgjørende for bruken av de forskjellige bruksområdene.
Kollisjonskontroll
Bruken av tradisjonelle 2D-tegninger for kollisjonskontroll, der overlapping av CAD-tegninger
brukes, er ekstremt tidkrevende, kostbart og har et stort potensiale for feil. Bruken av BIM for
kollisjonskontroll har mange fordeler sammenlignet med 2D CAD, men krever riktig
forhåndsarbeid.
En annen ting som er verdt å understreke, er at en 3D-modell i seg selv ikke er et godt
utgangspunkt for kollisjonskontroll. Det som gjør en BIM-modell utmerket for kollisjonskontroll
er den automatisk geometribasert kollisjonskontrollen kombinert med en semantisk og
regelbasert analyse (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). En 3D-modell uten disse viktige
faktorene vil vanligvis resultere i en mengde meningsløse kollisjoner, som f.eks. et
gjennomgående rør i en vegg.
Grundigheten av kollisjonskontrollen er avhengig av hvor veldefinert og strukturert modellen er.
En av typene kollisjonskontroll som krever dette er såkalt “soft clash” eller “clearance clash”
(Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). Med dette menes undersøkelsen av ønsket eller
minimumsavstand mellom forskjellige elementer i modellen. Uansett hvilken grad av
kollisjonskontroll man ønsker, er det viktig at dette er planlagt på forhånd, og at modellen er
detaljert etter ønsket behov. Det er selvsagt at nøyaktige modeller fra underentreprenører og
andre deltakere av modelleringen står sentralt. Derfor er det viktig at disse engasjeres så tidlig
som mulig.
Etter hvert som kollisjoner oppdages er det en fordel at representanter fra fagområdene samles
til en felles gjennomgang, slik at ekspertise fra alle fagområdene kan utnyttes til å utvikle de
beste løsningene (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). Løsningene implementeres deretter
i modellen.
Mengdeuttak og kostnadsestimasjoner
Estimasjoner kan utføres på forskjellige stadier av prosjekteringen. Ulempen med tradisjonelle
estimasjoner er at graden av nøyaktighet og tidspunktet estimasjonen utføres, har vanskelig for
å kombineres ideelt. Utsettes estimasjonene til slutten av prosjekteringen, vil man få mer
nøyaktige estimasjoner, men valget av alternativer reduseres. Skulle prosjektkostnadene være
for høye, vil man ha valget mellom å avslutte prosjektet, eller prøve å kutte kostnader. Derimot
utføres estimasjonene ved et tidlig stadium av prosjekteringen, kan kostnadsproblemer
identifiseres tidlig, og alternative løsninger kan vurderes, men kvantitetene som er tilgjengelige
er knyttet til volumer og arealer (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).
Bruken av BIM til estimasjoner gir et mye bedre utgangspunkt. Hvis prosjekteringen tidlig
forflyttes til en BIM-modell, vil objektene være definerte, og dette tillater tidlige og mer
nøyaktige kostnadsestimasjoner. Etter hvert som prosjekteringen blir mer detaljert kan løpende
estimasjoner utføres for høyere nøyaktighet. Problemer kan imidlertid oppstå hvis definisjonen
av elementer ikke er tilstrekkelig definerte. Dette kan føre til at materialer blir oversett, som
f.eks. armering i betong.

40

I likhet med andre BIM-funksjoner tas det stor fordel av å ha en samarbeidende prosjektgruppe,
hvor nøkkelaktører kan bidra med sin kunnskap, og estimasjonene kan utføres ved et tidligere
stadium. Det er viktig å merke seg at bruken av BIM ikke kvalifiserer til å kutte ut bruken av
tradisjonelt estimeringspersonell, men heller fungerer som et støtteverktøy, da BIM ved dette
tidspunktet ikke er avansert nok til å ta i betraktning unike og spesielle elementer i
kostnadsestimasjonene (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).

Figur 15: Estimering (Hardin, 2009)

Estimeringen bør starte ved innledende prosjektering og fortsette frem til produksjonen (vist i
figur 15) (Hardin, 2009). Det er flere måter å estimere kostnadene på. Den vanligste metoden er
å eksportere kvantitetene fra BIM-modellen inn i et Excel-ark, og deretter integrere denne
dataen med kostnadsstandarder. Andre metoder er knyttet til å linke estimeringsprogramvarer
opp mot BIM-modellen. Uansett er det viktig å huske at BIM bare er et utgangspunkt for
estimasjonene, og at videre analyser og vurderinger må finne sted. I tillegg er det vesentlig at
personell ansvarlig for estimasjonene er godt innført i detaljnivået til modellen, og tar dette i
betraktning.
Fremdriftsplanlegging (4D)
Tradisjonelt har “bar charts” blitt brukt for å lage fremdriftsplaner. I dag er “the Critical Path
Method” den mest utbredte metoden. Ulempen med disse tradisjonelle metodene er at de ikke
tar hensyn til lokaliteten til arbeidet, og dermed ikke tar i betraktning at aktiviteter kan
overlappe hverandre innenfor en arbeidssone. Det finnes også tradisjonelle metoder som tar
dette i betraktning, som “Location-based Scheduling”, men disse metodene mangler også
muligheten til å koble aktiviteten direkte til prosjekteringen. Forskjellen på en tradisjonell
utvikling av fremdriftsplanen og en BIM-basert utvikling er vist i figur 16.
Ulempen med den tradisjonelle metoden er at dette er en manuell aktivitet, og derfor ofte ender
opp usynkronisert, som igjen fører til misforståelser og manglede kunnskap angående
innvirkningen på byggeplassen (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).
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Figur 16: Manuell 4D-prosess kontra en BIM-basert 4D-prosess. (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011)

Et av hovedmålene med fremdriftsplanlegging gjennom BIM (4D), er å sikre en god arbeidsflyt
og sekvens på arbeidet, slik at omarbeid og overlappende arbeid forhindres. På denne måten kan
produksjonen maksimeres. De senere årene har man sett betydelige forbedringer vedrørende
verktøy som støtter 4D-teknologi (Staub-French & Khanzode, 2006). Men implementeringen av
4D-modellering i et multi- organisatorisk miljø er komplisert og krever god koordinering.
Dr. Staub-French og Khanzode (2006) identifiserte seks avgjørende skritt for utviklingen og
koordineringen av en 4D-modell for fremdriftsplanlegging av byggeprosjekter:







Bryt ned arbeidet og identifiser arbeidsflyten.
Etabler en installasjonssekvens.
Reorganisering av 3D-modellen.
Oppdatering av fremdriftsplanen.
Koble 3D-objektene opp mot aktivitetene
Avgrens 4D-simulasjonen.

Det første skrittet innebærer å identifisere hvordan arbeidet brytes ned i aktiviteter, og hvordan
det vil flyte gjennom prosjektet. Det er viktig å inkludere formenn fra underentreprenørene som
utfører de forskjellige arbeidene. I samarbeid med formennene kan man bestemme hvilket
arbeid som er nødvendig og i hvilken sekvens disse bør utføres. Det er viktig å fastsette ønsket
bruk av 4D, før prosessen settes i gang, da dette er avhengig av detaljnivået i 3D-modellen.

42

Videre må installasjonssekvensen etableres, innad i arbeidssonene. Det er viktig å rådføre seg
med representanter fra de forskjellige fagområdene i prosessen. På denne måten kan man
undersøke hvilke aktiviteter som å utføres, og forholdet mellom aktiviteter og fagområder.
Før installasjonssekvensen kan linkes opp mot 3D-modellen, er det nødvendig å reorganisere
modellen slik at den representerer produksjonsperspektivet fremfor
prosjekteringsperspektivet. Dette er kanskje den mest tidkrevende prosessen i 4D-utviklingen.
Undersøkelser viser at ved bruken av fremdriftssimulasjoner er det en fordel at hvert “lag” i 3Dmodellen organiseres slik at de korresponderer med en aktivitet i fremdriftsplanen (StaubFrench & Khanzode, 2006). Dette betyr at man f.eks. skiller mellom ledningsnett i tak og gulv,
istedenfor til belysning og oppvarming. En fullstendig reorganisert modell bør opptre slik at
mengden arbeid relatert til hver arbeidssone representerer et “lag” i modellen (Staub-French &
Khanzode, 2006). Et tips er å alltid ha 4D-modellen i bakhodet under modelleringen av 3Dmodellen, slik at arbeid med reorganiseringen blir minimert.
Neste steg innebærer å oppdatere fremdriftsplanen slik at den representerer den faktiske
sekvensen til arbeidet. I tillegg kan det være nødvendig med videre detaljering av
fremdriftsplanen, slik at den representerer dag-til-dag-aktiviteter.
Under sammenkoblingen av 3D-objektene og aktivitetene kan det lønne seg å operere med
separate CAD-filer slik at man kan fokusere på spesifikke systemer (Staub-French & Khanzode,
2006). På denne måten kan man også kombinere ønskede systemer, og undersøke om disse er
samkjørte.
Under utførelsen av 4D-simulasjonene er det viktig å avgrense simulasjonen. Med andre ord, det
er viktig å filtrere simulasjonene etter spesifikke avgrensninger. På denne måten får man tilgang
til innsyn fra forskjellige perspektiver. Det kan være lurt å bruke forskjellige fargekoder, slik at
man holder styr på de forskjellige perspektivene.
Til slutt er det viktig å poengtere at det er svært viktig med en oppdatert modell. Det anbefales å
oppdatere modellen fra dag til dag. Flere problemer kan oppstå under simulasjonen, det er
derfor viktig med manuelle kvalitetssikringer av simulasjonene.
Prefabrikkering
I dag er det vanlig at flere elementer i byggeprosjekter blir fabrikkert utenfor byggeplassen.
Dette krever store mengder planlegging og nøyaktig prosjektering. BIM gir et godt utgangspunkt
for prefabrikkering, da modellen inneholder detaljerte geometriske beskrivelser av
komponentene, samt materialbeskrivelser. I tillegg er nøyaktigheten i en BIM-modell,
sammenlignet med tradisjonelle tegninger, stor. Bruken av prefabrikkerte elementer krever at
prosjekteringen er nøyaktig helt ned i centimetermål.
Det som er viktig når man planlegger bruken av prefabrikkerte elementer, er et tett samarbeid
og god koordinasjon mellom entreprenøren og leverandøren. I tillegg er det sentralt med god
oppfølging av underentreprenørenes bidrag til modellen. Vedrørende et samarbeid med
leverandøren, er bruken av standarder vesentlig. Slike standarder er fortsatt under utvikling, og
vil trolig få en større utbredelse i fremtiden (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).
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3.5.7 Virtual Design and Construction (VDC)
Virtual Design and Construction er en arbeidsmetodikk for bruk og håndtering av tverrfaglige
modeller for å fremme og støtte prosjektets mål og suksesskriterier. VDC bygger på Leantankegangen ved å ha fokus på hva som tilfører prosjektet verdi, og minimerer hva som er lite
hensiktsmessig. VDC bidrar til optimalisering av BIM-modellering i prosjektene ut i fra formål og
bruksområder, og veileder prosjektene i bedre tverrfaglig samhandling i prosjekteringen.
(Veidekke, 2011b) (s. 1)
Utgangspunktet til et byggeprosjekt er ofte en mengde behov spesifisert av eieren. Ut i fra disse
behovene og funksjonene, skapes en konseptuell løsning, som detaljeres videre til en
produktspesifikasjon (produktmodell). Videre, utarbeides det en plan for produksjonen av
denne produktmodellen (prosessmodellen). For å virkeliggjøre prosjektet, er det nødvendig å
leie inn aktører, og organisere disse (organisasjonsmodellen).
Alle prosjekter er avhengig at disse tre modellene utvikles. Da disse modellene er betydelig
avhengige av hverandre, vil en lineær utvikling av disse, uten tett koordinasjon, kunne føre til
store mengder omarbeid. Til tross for dette, er det vanlig i dagens byggenæring at disse
modellene utvikles lineært, uten tett samarbeid (Bicharra Garcia, Kunz, Ekstrom, & Kiviniemi,
2003).
VDC-metodologien ønsker å forbedre kvaliteten og redusere mengden omarbeid, gjennom en
samlet utvikling av disse tre modellene (Bicharra Garcia, Kunz, Ekstrom, & Kiviniemi, 2003).
Fordelen med dette er at utviklingen av produktmodellen vil tilpasses slik at den også legger til
rette for prosessmodellen og organisasjonsmodellen. I tillegg understrekes VDC-metodologien
viktigheten av å modellere tidlig og ofte.
Integrated Concurrent Engineering (ICE)
Et viktig utgangspunkt for VDC er en samhandlet, tverrfaglig prosjektering. På fagspråket blir
dette kalt ICE (Veidekke, 2011b). Formålet med ICE er å fjerne de ikke-verdiskapende avsporing
fra oppmerksomheten til prosjekteringspersonale (Kunz & Fischer, 2012), gjennom en
samlokalisert prosjektering. I fravær av avledninger for de prosjekterende, kombinert med
teknologi og metoder for rask prosjektering og analyser, oppnår prosjekteringsgruppen en
responstid på ca. ett minutt i mer enn 99 % av forespørslene (Kunz & Fischer, 2012).
Ved å samle prosjekteringspersonale i en prosjekteringsgruppe er det mulig å forandre
prosjekteringsporsessen fra en lineær prosess til en parallell prosess med godt samarbeid (vist i
figur 17). NASA har utviklet og drevet med ICE i 16 år, deres erfaringer tilsier at ICE fører til liten
eller ingen feilkommunikasjon, kortere utviklingstid, bedret tverrfaglig forståelse, enklere
avklaring mellom faggruppene og synliggjøring av mindre faggrupper som spiller en viktig rolle i
prosjekteringen (Veidekke, 2011c).
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Figur 17: Tradisjonell, kontra ICE-basert prosjekteringsprosess. (Veidekke, 2011c)

Et viktig utgangspunkt for ICE, er et møterom som oppfyller alle kravene for en vellykket bruk
av ICE. Et slikt møterom omtales i litteraturen som et Interactive Room (IRoom) (Bicharra
Garcia, Kunz, Ekstrom, & Kiviniemi, 2003). Et IRoom, må innredes med interaktivt
presentasjonsverktøy, og PCer som har nødvendig programvarer, og er linket til et internt ITsystem med en felles database (vist i figur 18). På denne måten kan alle
prosjekteringsdeltakerne skape sine egne modeller, og lagre disse på databasen. Dette fører til at
potensielle konflikter blir raskt oppdaget, og løsninger blir foreslått. Hele prosjekteringsgruppen
vil være oppdatert på fremdriftsprosessen, og kan vurdere om prosjekteringen følger kravene.

Figur 18: Viser hvordan et iRoom kan se ut.
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Kunz og Fischer (2012) nevner flere faktorer som er nødvendige for en vellykket bruk av ICE:













Fokusering: alle deltakerne må være 100 % tilgjengelige under møtene.
Disiplinspesifikke modelleringsverktøy: Alle potensielle modeller og analyser må
kunne utføres raskt.
Et åpent informasjonsnettverk: All informasjon som er relevant for modelleringen er
tilgjengelig øyeblikkelig.
Informasjonsrik kommunikasjon: Visuell deling av tverrfaglig prosjekteringsvalg, som
viser funksjonalitet, krav og forutsett adferd.
Uavhengig ledelsesstruktur: Prosjekteringen bør utføres med minimalt tilsyn av
ledelse.
Organisatorisk hierarki: Bør unngå organisatoriske barrierer med tanke på
ledelseshierarkiet.
Felles mål: Prosjektets suksess bør være alles hovedprioritering, fremfor individuelle
mål.
Klargjøring av prosessene: Alle prosedyrer og mål bør være godtatt og forstått av alle
deltakerne.
Integrert modellering: Det er viktig at deltagerne navngir elementer konsekvent, og
har en felles forståelse for detaljeringsnivået. Informasjon bør lagres på ett sted,
tilgjengelig for alle relevante modeller.
Interne grupper: Aktører løser problemer i små selvutnevnte grupper.
Dekomponering av aktiviteter: Deltakerne dekomponerer aktivitetene sine i
deloppgaver av kort varighet, slik at de kan stille spørsmål som kan besvares raskt og
enkelt, dette minimerer mengden av potensielt omarbeid.

Bruken av VDC-metodologien, inkludert ICE, er muligens det viktigste verktøyet for en effektiv
bruk av BIM. VDC fører til en rask utvikling av en tverrfaglig BIM-modell. Kostnadene knyttet til
prosjekteringen har en tendens til å øke noe, på grunn av den intensive tverrfaglige
prosjekteringen, men dette spares raskt inn, med tanke på den totale kostnaden til prosjektet.
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3.5.8 Ettertidsfasen
Bruken av BIM i ettertidsfasen bestemmes som regel etter eierens ønske. Noen
prosjektkontrakter krever en BIM-modell til ettertiden, mens i andre tilfeller er dette utelatt. For
et entreprenørfirma handler egentlig bruken av BIM i ettertidsfasen om å sikre at modellen har
tilstrekkelig omfang, detaljnivå og informasjon for bruksområdene ønsket av eieren. Tabell 1,
viser en oversikt over hva som er viktig å vektlegge av informasjon og detaljering for de
forskjellige bruksområdene. Universelt kan man understreke at ved bruken av BIM i
ettertidsfasen er det viktig å kontinuerlig oppdatere modellen i produksjonsfasen, slik at
modellen representerer bygget “som bygget”.
Tabell 1: Viser en oversikt over hvilken informasjon modellen må inneholde for å støtte forskjellige
bruksområder i ettertidsfasen. (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011)

Bruksområde

Nødvendig informasjon

Drift av eiendom og tekniske systemer

Romløsninger og funksjoner

Aktiviteter relatert til igangsettelse av bygget

Ytelsesspesifikasjoner for VVS

Fremtidig utbygging

“Som-bygget”-modell

Budsjettere og planlegge vedlikehold

Produktinformasjon

Planlegge og forberede evakuering

Nødutganger

Overvåke sensorer i bygget

Sensorinformasjon

47

3.6 BIM i Veidekke
I dette delkapittelet Veidekkes BIM-manual og prosjektplan oppsummert. Disse skal bidra til å
støtte prosjektdeltakerne vedrørende bruken av BIM. Det er ønskelig å undersøke disse slik at
man får et innblikk i utgangspunktet prosjektene har for sin BIM-bruk.
3.6.1 Veidekkes BIM-manual
Formål
Formålet med manualen er å gi brukeren en innføring i hvordan det er anbefalt å bruke BIM i
Veidekkes prosjekter. Gjennom krav og forutsetninger skal potensialet til BIM realiseres. I
prosjekter uten krav til BIM, er det viktig at medlemmene bestemmer på forhånd hva de ønsker
å bruke BIM til.
Veidekkes mål med bruken av BIM, er å møte kundens krav og bruke BIM der det er
hensiktsmessig. Dette innebærer en gradvis økning av bruken av BIM, basert på nivået på
Veidekkes kompetanse.
Nøkkelmomenter
Manualen viser til flere nøkkelmomenter som prosjektet må ta stilling til (vist i tabell 2). Det er
opp til hvert enkelt prosjekt å vurdere hva de ønsker å bruke modellen til, som igjen bestemmer
hvilke krav som stilles til informasjonen i modellen. Det er viktig at dette avgjøres, da ekstra
kostnader kan antas ved senere rekonstruering av modellen.
Tabell 2: Nøkkelmomenter prosjektet må ta stilling til. (Veidekke, 2011a)
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Disse momentene innebærer å ta stilling til hvilke objekter som skal modelleres, fordelingen av
informasjon i BIM-modellen kontra tradisjonell informasjonshåndtering. I tillegg stille
momentene spørsmål angående grensesnitt for 2D- og 3D-informasjon, samt hvilken
informasjon som skal leveres til modellen og hvilke aktører som skal stå får denne
informasjonen. Videre stilles det spørsmål om omfanget av informasjonen, som innebærer
detaljeringsnivå og deltakernes evne til å vedlikeholde sin del av modellen. Til slutt nevnes
automatisering, med vekt på automatiske oppdateringer av endringer.
Andre tekniske modellkrav
Videre i manualen stilles det flere tekniske modellkrav. Listen under oppsummerer noen av
punktene i manualen.








Hierarkisk struktur: Den hierarkiske oppbygningen bør struktureres ut i fra
produksjonsbehov, med oppdeling i soner og eventuelle fagområder. Det anbefales å
utarbeide en WBS (Work Breakdown Structure) basert på målsettingen for BIM.
Detaljeringsnivå: Det er anbefalt at prosjektet finner frem til nødvendig grad av
detaljering for å støtte prosjekteringens målsetting.
Propertysets og verdier, er hva som gjør en 3D-modell til en BIM-modell. Dette er
egenskaper knyttet til objektene. Fokuset bør være på å ha så få propertysets og verdier i
modellen i forhold til intensjonen for bruk av modellen.
Plan for detaljering: Detaljering i riktig tid er viktig. Prosjekter bør derfor ha en plan
for når modellen bør inneholde nødvendig informasjon.
IFC: Ved eksport/import mellom forskjellige formater, er det en fare for tap av
informasjon. Der IFC brukes må prosjektet kvalitetssikre at viktig informasjon kommer
med.

Utvikling av BIM-modellen
Manualen gir videre en anbefalt framgangsmåte for utviklingen og utarbeidelsen av BIM.
Punktene under gir en kort oppsummering.
1. Oppstartsmøte: Dette møte bør finne sted så tidlig som mulig. Modellkrav skal avklares med
de prosjekterende. Følgende bør gjennomgås på møtes:








Målsetning og bruksområde for BIM.
Struktur i modell.
Ønsket detaljeringsnivå og milepæler for detaljeringen.
Programvarer som skal brukes.
Format for leveranse av modell.
Teste at konsulenters CAD-verktøy fungerer opp mot deres lisens via IRooms nett.
Fordeling av ansvar og oppgaver knyttet til BIM i prosjektet.

2. ICE-prosjektering: ICE er en metode for å utvikle og bruke tverrfaglige modeller med mange
deltakere. Metodikken må sees i sammenheng med involverende planlegging i prosjekteringen.
Prosjekteringsteamet skal samles en gang i uken for å prosjektere. Målet er å samle kompetanse
og beslutningsdeltakere på et felles sted.
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3. IRoom, er et rom tilpasset ICE-møter. Rommet må støtte at deltagerne kan knytte sin pc opp
mot det interne IT-systemet.
4. Aktørenes roller:
Et viktig utgangspunkt for vellykket bruk av BIM, er at alle aktørenes modellinformasjon samles
i en felles modell (vist i figur 19). Bruken av IFC-standard forenkler denne prosessen, så det er
viktig at Prosjekteringslederen koordinerer dette.


Prosjekteringsleder / BIM-koordinator, skal samkjøre modell-filene fra de forskjellige
fagene til en felles modell. I forkant av prosjekteringsmøtene skal alle avtalte filer lastes
opp to dager før avtalt. Kollisjonskontroll skal gjennomføres, og en sammensatt modell
skal være tilgjengelig over intranett.

Figur 19: Ilustrerer hvordan hver disiplinspesifikke modell til sammen representerer den fullverdige
modellen. (Veidekke, 2011a)










Arkitekt, skal lage en utgangsmodell, som de andre aktørene baserer seg på. Arkitekten
håndterer aksesystemet og definerer 0-punktet. I tillegg skal arkitekten lage en 3Dvisning av eksisterende terreng.
RIB (rådgivende ingeniør byggteknikk), tar utgangspunkt i arkitektens modell, og
modellerer bæresystem. Det er viktig at RIB får informasjon av RIE og RIV, om
nødvendige utsparinger. RIB lager også en 3D-visning av eksisterende fjell i grunnen.
RIV (rådgivende ingeniør VVS), overtar modellen etter RIB har modellert
bæresystemet. RIV modellerer videre VVS i bygget.
RIE (rådgivende ingeniør elektro), tar også utgangspunkt i modellen levert av RIB, og
modellerer elektro i bygget.
RIBR (rådgivende ingeniør brann), fungerer som premissgiver for de andre
rådgivende ingeniørene, som legger dette inn i brannklasser i IFC-modellen.
RIAKU (rådgivende ingeniør akustikk), fungerer også som premissgiver for de andre
rådgivende ingeniørene, som har ansvar for å legge dette inn i lydklassene i IFCmodellen.
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Landskapsarkitekten, har ansvar for å modellere det nye terrenget.

Bruken av BIM
 Prosjektering: Hovedformålet til BIM er i prosjekteringen å støtte tverrfaglig
koordinasjon og kvalitetssikring. Dette krever at alle aktørene har avtalt bruk av
filformat og at alle opererer med samme 0-punkt. En annet viktig formål med BIM i
prosjekteringen er kollisjonskontroll. Det er derfor viktig at prosjektet har avtalt
grensesnitt for ansvar i modelleringen.
 Kalkulasjon: Automatisk mengdeuttak har en potensiell risiko. Automatisk mengde
uttak fra modellen krever korrekt struktur og navngivning av alle objekter. Prosjekter
bør være forsiktig med å utføre mengdeuttak på et mer detaljert nivå enn objektnivå.
Den tryggeste måten for mengdeuttak er å hente mengden manuelt fra modellen.
 Produksjon: Det er kritisk at modellen har en prosjektorientert struktur.
Detaljeringsnivået må stemme overens med plannivået 4D skal utføres. Det er anbefalt at
en WBS utarbeides tidlig som fremmer fremdriftsplanen og som modellen bygges etter.
 FDV: Erfaringer tilsier at prosjekter som skal levere FDV-BIM, har en egen koordinator
som håndterer de tekniske aspektene. Det er viktig å avklare tidlig med eieren hva som
forventes av innhold i modellen.
3.6.2 Veidekkes prosjektplan for BIM
I tillegg til BIM-manualen opererer Veidekke med en prosjektplan for BIM. Dette er en plan som
fylles ut individuelt hvor hvert prosjekt. Målet med planen er å støtte prosjektet i utviklingen og
bruken av BIM. Prosjektplan for BIM (2012a) oppsummerer syv mål planen skal bidra til:








Alle deltakerne lettere forstår målsetningen for BIM i dette prosjektet.
Deltakerne forstår sine roller og ansvar i prosjektets BIM.
Prosjektet etablerer en prosess som er egnet for alle deltakerne for understøttelse av
prosjektets BIM-mål.
Identifisere nødvendige ressurser for gjennomføring av BIM i prosjektet.
Kommunisere BIM-mål or prosesser for nye deltakere i prosjektet.
Definere leveransekrav til prosjektets deltakere.
Gi målbare mål for å måle utviklingen gjennom prosjektet.

Prosjektplanen inneholder skjemaer for planlagt bruk av BIM, nøkkelpersoner, ansvar og
organisering, BIM-prosesser, detaljeringsnivå, samarbeidsrutiner, møteplaner, kvalitetssikring,
teknisk informasjon, modellstruktur, standarder og leveranser. Dette bidrar til bedre forståelse
på tvers av prosjektdeltakerne, understreker ansvarsområder og koordinering av ressurser og
leveranser.
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4
Resultater:
Casestudier
4.1 Kort om Veidekke
Veidekke ble stiftet 6. februar 1936, og har siden den gang aldri gått med underskudd. I 1984 ble
det vedtatt at selskapet skulle på børs, og 23. juni 1986 ble Veidekke notert på hovedlisten ved
Oslo Børs. Siden slutten av 60-tallet har ansatte i Veidekke også vært medeiere, og i dag eier de
ansatte 20 % av aksjen i Veidekke (Veidekke, 2012b).
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere, med ca. 6100
ansatte og en omsetning på 17,7 milliarder, i 2011 (Veidekke, 2012b). Hovedkontoret ligger i
Oslo, men Veidekke har flere nasjonale og utenlandske avdelinger. Virksomheten omfatter
bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus og veivedlikehold.
Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur
og stor grad av medarbeiderinvolvering.
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Figur 20: Veidekkes organisasjonskart

Som vist i figur 20, opererer Veidekke med tre virksomhetsområder: Entreprenør Norge,
Entreprenørs Sverige og Danmark, og Eiendom Skandinavia (Veidekke, 2012b).
Virksomhetsområdene består av regions-, distrikts- og avdelingskontorer samt ulike
datterselskaper. Disse lokale enhetene har stor grad av selvstendighet. Veidekkes desentrale
styringsmodell, kombinert med virksomhetens størrelse, gir Veidekke et godt
konkurransefortrinn. Ansvar og myndighet er gitt til de lokale enhetene, der verdiskapningen
foregår.
Veidekke fokuserer på lønnsomhet og har aldri gått med tap. Likestilt med virksomhetens
økonomiske mål er målene for helse, miljø og sikkerhet (Veidekke, 2012b). Som nevnt tidligere,
har også medarbeiderne i virksomheten en stor eierandel, gjennom aksjer. Til sammen gjør
dette Veidekke godt rustet til å møte fremtidens utfordringer.
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4.2 Casestudie: Hagebyen

Tabell 3: Generelt om Hagebyen

Prosjektnavn:
Byggherre:
Entrepriseform:
Kontraktssum:
Byggetid:
Areal:
Adresse:
Intervjuobjekt/stilling

Hagebyen BT1
Veifor AS
Totalentreprise
Ca. 230 mill.
21 mnd.
Ca. 18 000 m2
Forneburingen 201
XXX/Anleggsleder

Beskrivelse av prosjektet:
Da Fornebu lufthavn ble nedlagt i 1998, lå alt til rette for det eventyret som med stolthet nå
kan presenteres: Fornebulandet - et helt unikt område mellom fjorden og byen, med kun 10
minutter til Oslo sentrum. Etter en omfattende prosess med rensing av grunnen på området,
er det aller meste av infrastrukturen nå på plass, og Fornebulandet fremstår allerede i dag
som et imponerende boligområde. Vei og sykkelstier, parker, barnehager, skoler og
grendesentre er ferdig bygget og i full drift. Nytt kjøpesenter er planlagt ferdig høsten 2013.
Hagebyen er et boligprosjekt, utviklet av Veidekke. Prosjektet introduserer et spennende
boligkonsept som er nytt på Fornebulandet – en fire etasjer høy boligblokk med leiligheter
over to plan. Prosjektet består av 3 typer bygg: Tradisjonelle blokker, rekkehus i blokk (2+2)
og rekkehus.
Prosjektet er et pilotprosjekt vedrørende bruken av BIM og VDC for Distrikt Oslo.
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4.2.1 Tidligfasen: Planlegging, kontrakter og engasjement
I dette delkapittelet representeres informasjon tilegnet fra intervjuet med Hagebyen,
vedrørende tidligfasen i prosjektet. Her vektlegges når forskjellige aktører ble engasjert i
prosjektet, Veidekkes planlegging av BIM og kontraktsbestemmelser.
Planlegging
Som nevnt tidligere, har dette prosjektet vært et pilotprosjekt for Veidekke, distrikt Oslo,
vedrørende bruken av BIM og VDC. Det var et ønske sentralt i Veidekke, at Distrikt Oslo, skulle ta
på seg et pilotprosjekt med BIM, og det ble bestemt å bruke Hagebyen som dette pilotprosjektet.
Det at Veidekke ble engasjert i en tidlig fase, i tillegg til at dette er et pilotprosjekt, førte til at
prosjektplanleggingen ble gitt stor tyngde og støtte sentralt i Veidekke.
Det ble tidlig, sentralt i Veidekke Entreprenør, utviklet en konseptskisse for bruk av BIM i
prosjektet Hagebyen, basert på Veidekke Entreprenørs overordnede strategi for BIMimplementering. Dette inkluderte tverrfaglig kontroll, mengdeuttak, visualisering, 4D og
energisimuleringer. Det ble også skissert gjennomføring av BIM innen veidekkes VDC-konsept.
Deltakerne fra Veidekkes side ble kurset i VDC ved Stanford University, og rådgiverne ble
håndplukket for å delta i nettopp denne prosessen.
Det er velkjent at det helt vitalt å endre tradisjonelle prosesser i byggebransjen, for å
tilrettelegge bruken av BIM. I byggeprosjektet, Hagebyen, ble prosessene i prosjekteringen
tettere og mer samtidige, gjennom bruken av prinsipper fra VDC og Lean Construction. Derimot
har prosessene i produksjonsfasen noenlunde forblitt de samme som tidligere. De felles
retningslinjene for bruken av BIM i Veidekke, som er beskrevet tidligere i oppgaven, ble fulgt tett
i prosjektet. Siden dette har vært et pilotprosjekt, har mengden av tidligere erfaringer vært
begrenset.
Hva gjelder detaljeringsplan handler VDC og Veidekkes BIM-strategi om et fokus på bruken av
BIM, heller enn å skape høy detaljering. Det var derfor fokusert på at modellene skulle berikes
med riktig informasjon til riktig tid, med et fokus på å ha så lavt detaljeringsnivå som mulig i
forhold til målene om bruksområdene. Pilotprosjektet har hele veien handlet om å være
banebrytende i bruken av BIM, ikke i detaljeringen av modellene.
Vedrørende utviklingen av modellen, har rådgiverne hele tiden vært pliktet å levere BIMmodeller. Målet har vært å unngå dobbeltarbeid, ved å forhindre bruken av 2D-tegninger som et
utgangspunkt for prosjekteringen. Det er fokus på ansvarsforhold, og at hver disiplin skal være
ansvarlige for sin disiplinmodell.
Entrepriseform og kontraktsbestemmelser
Veidekke Eiendom definerte hovedformene på prosjektet, mens Veidekke Entreprenør kom inn
på konseptnivå for utvikling av prosjekt. Bruken av BIM var ikke kontraktfestet, og ble gjort på
Veidekkes eget initiativ. Byggherre ble informert i forkant, men bruken av BIM var etter eget
ønske fra Veidekke Entreprenør. At prosjektet skulle benytte seg av BIM, ble besluttet nesten ni
måneder før oppstart av forprosjektet. Arkitekten ble undersøkt i forhold til deres evne til å
bruke BIM allerede våren 2010, mens forprosjektet ble startet i februar 2011.
Når det gjelder kommersielle betingelser i kontrakten, ble deltakerne informert om
arbeidsformen og at underlaget skulle leveres i IFC-formatet. Det var en betingelse i kontrakten
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at rådgivere skulle delta i samlokalisert prosjekteringsmøter, ICE, som går over en hel dag hver
uke.
Prosjektet ble levert som en totalentreprise. Denne entrepriseformen fungerte godt for
Veidekke, da Hagebyen er et egenregiprosjekt, dvs. Veidekke er også representert som eier,
gjennom 50% eierandel i Veifor. Ingen konkrete komplikasjoner ble oppdaget, knyttet til
entrepriseformen.
Som nevnt, satset dette prosjektet stort på VDC. VDC tankegangen er beslektet med IPD, og kan
nesten kalles en spesifikk variant av IPD, en modellfokusert variant av VDC. Det har blitt
diskutert partnering og lignende modeller for gevinstfordeling, men dette har ikke blitt
gjennomført.
Kontrakten ble ikke tilpasset bruken av BIM, med tanke på risikofordeling og deling av
infromasjon, men det ble synliggjort for byggherre at prosjektet ville koste mer i tidligfasen, som
en følge av at VDC gir raskere prosjektering og krever tidligere involvering av flere deltakere.
Dette ble tatt høyde for i Byggherres budsjett.
Det ble ikke opprettet en prosjektgruppe med representanter fra sentrale aktører, isteden ble
deltakere håndplukket av Veidekke for å delta i en VDC-prosess og levere i BIM. Det ble diskutert
internt i Veidekkes prosjektgruppe hvem som skulle levere hvilken informasjon og hvilken form.
Engasjement
Man skiller gjerne mellom forprosjekt og detaljprosjekt når det gjelder prosjektering. Det som er
spesielt med VDC, er involveringen av flere aktører tidlig i prosjektet. Alle betydelige
leverandører ble koblet inn i forprosjektfasen. Unntaket er leverandører og
leverandørprosjekter, som først kunne engasjeres etter at prosjektet var bestilt.
Tabell 4: Aktørenes deltakelse i bruken av BIM i prosjektet Hagebyen.

Deltaker/Fase

Deltatt

Forprosjekt

ARK (arkitekt)

√

√

RIV (ventilasjon)

√

√

RIE (elektro)

√

√

RIB (byggeteknisk)

√

√

ENT (entreprenør)

√

√

BYGGH (byggherre)

√

√

Bygningsfysikere

√

√

RIAKU (akustikk)

√

√

Leverandører

√

Detaljprosjekt

RIG (grunn)

√
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Produksjon

4.2.2 Interoperabilitet og programvarer
I dette delkapittelet er informasjon vedrørende programvarer og interoperabilitet i Hagebyen,
representert.
Programvarer
Hva angår interoperebilitet, står programvarene som brukes av prosjektdeltakeren sentralt. I
prosjektet, Hagebyen, ble flere forskjellige BIM-programvarer brukt. Arkitekten brukte
ArchiCAD, RIB brukte Revit Structure, mens de tekniske rådgiverne brukte MagiCAD. Veidekke
bruker hovedsakelig Solibri, ArchiCAD og Navisworks. I tillegg til disse programvarene, har
Excel spilt en viktig rolle som støtteverktøy. En mer oversiktelig bruk av programvarer, er vist i
tabell 5.
Tabell 5: Oversikt over brukte programvarer i prosjektet Hagebyen.

Aktør/programvare
Arkitekt

ArchiCAD

Revit Structure

Solibri

Navisworks

√

RIB

√

Tekniske rådgivere
Veidekke

MagiCAD

√
√

√

√

Interoperablititet
I et slikt tilfelle, hvor aktørene operer med forskjellige programvarer, er det viktig med en god
samtrafikkevne. BuildingSMART, som nevnt tidligere, tilbyr dette gjennom sine standarder. IFC
ble brukt i prosjektet og har fungert godt. Det er alltid en frykt for tap av informasjon med IFC,
men Veidekke har vært tydelig på hvilken informasjon som er viktig, og har hatt fokus på at
dette, i tillegg til godt utviklede funksjoner i IFC-formatet, dette fører til at tapet blir uvesentlig.
Flere av BIM-funksjonene krever ekstra programvarer, og i dette prosjektet har Excel spilt en
viktig rolle. Muligheten til å trekke ut data fra modellene til Excel er veldig viktig, og Excel er
muligens det viktigste BIM-verktøyet. 3D får veldig mye fokus når det gjelder BIM, men det
viktigste er felles strukturering av informasjon for å lette datautbyttet fra ulike aktører og
gjenbruke dette mest mulig direkte i andre prosesser.
Ved å importere data til Excel, strukturerer man informasjonen fra modellene i en databaseform
på et nivå som mange brukere kan håndtere og bearbeide. I tillegg er det flere programvarer
som ikke er integrert direkte opp mot BIM, men kan bruke data fra Excel. Eksempelvis kan ikke
Veidekkes kalkulasjonsprogram lese IFC-filer, men den kan lese Excel-filer. Det meste av BIMprogramvaren er ukjent for Veidekkes ansatte, mens Excel er kjent og etablert. Tilsvarende er
MS Project mye brukt, og det er viktig for oss at MS Project kan brukes som planleggingsverktøy
sammen med Navisworks for å lage framdriftsplaner. Dette senker brukerterskelen vesentlig for
å komme i gang.
I forprosjekt var det bra bruk av de sammenstilte Solibri-filene. Noe mer varierende i
detaljprosjekt. Ett problem vi støtte på i detaljprosjekt var en feil i Solibri, der oppdatering av
modellfiler ikke fungerte som det skulle. Dette skapte usikkerhet mellom rådgiver og Veidekke,
vedrørende hva som var modellert. Rådgiver mente, korrekt, at de hadde oppdatert sin modell,
mens Veidekke påstod at modellene var fulle av feil, som en følge av feilen i programvaren.
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Hovedproblemet når det gjelder samtrafikkevne og koordineringen av data i detaljprosjektet, er
parallellprosjektering med dwg-formatet pga. tidspress og etterspørsel etter det gamle og
trygge. Dette skapte problemer, da Veidekke forholder seg til IFC-leveransen, mens rådgiver kun
har gjort nødvendige endringer ved å ”jukse” i dwg. Når f. eks. pelene endres ved at det settes på
en tekstboks i 2D om ny peledimensjon, mens BIM krever at pelens navn endres for at dette skal
bli endret har blant annet resultert i at feil rør har blitt boret.
Manuell kopiering ble noe brukt. Veidekke har ikke hatt direkte oversikt over hva rådgiverne
har tatt fra hverandre, men det nevnes at blant annet at RIV har kopiert romprogrammet fra
Arkitekten. Bruken av 2D-tegninger har vært minimal. Det etterspørres 2D-tegninger av
håndverkerne og dette har blitt tilrettelagt. I tillegg krevere flere rådgivere og leverandører
fortsatt 2D-tegninger.

4.2.3 Produksjon: Gennomføring og bruk
I dette delkapittelet er resultatene vedrørende gjennomføring og bruk av BIM i Hagebyen
representert.
Bruk
I produksjon har modellene blitt brukt til mengdeuttak og visualisering for planlegging og
systematisk hindringsanalyse. Dette har gitt bedre oversikt over kompleksitet og
framdriftsplanleggingen har blitt bedre. Veidekke har også lettere fanget opp og tidligere
involvert nødvendige aktører. Tabell 6, viser en oversikt over ønsket, planlagt og faktisk bruk av
BIM i prosjektet.
Tabell 6: Oversikt over ønsket, planlagt og faktisk bruk av BIM i prosjektet Hagebyen.

Bruksområde

Ønsket Planlagt Faktisk

Tidligfasen
Anbudskalkulasjon
Tidlig samarbeid mellom forskjellige fagområder
Støtte prosjektplanlegging og kostnadsestimeringer
Tidlig og nøyaktig visualisering
Optimalisere energieffektivisering
Forbedre bygningens ytelse og kvalitet
Produksjon

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

Målestokk mot prosjekteringshensikt
Automatisk oppdatering av konsistens (form, funksjonalitet og innhold)
Synkronisere prosjektering og fremdriftsplanlegging (4D)
Kollisjonskontroll
Større bruk av prefabrikkering
Støtte “trimmet bygging”
HMS tiltak
Mengdeuttak

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

Koordinere og synkronisere innkjøp

√

√

√

Ettertid
Operasjonelle fordeler
Fordeler knyttet til vedlikehold og evt. utbygging
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Gjennomføring
Tynn bemanning har ført til at potensialet ikke har blitt fullt utnyttet. Et eksempel på dette er
løpende benchmarking av kost på løsninger i forprosjekt, som ikke har blitt gjennomført på
grunn av framdriftspress. Utover det har Veidekke hatt bred og god bruk av modellene. Det har
vært bevissthet rundt at det ikke var ønsket tekniske utfordringer, og det har derfor blitt unnlat
å presse teknologien, men heller tatt hensyn til egen og teknologiens modenhet.
Bruken av BIM har vært svært omfattende. Det som har blitt vektlagt er at den som bruker
modellen må i utgangspunktet være deltaker i prosessene modellen brukes til. Det at en person
sitter med ansvaret for bruken og håndteringen av modellen for alle, gir ingen gevinst.
Eksempelvis, gir en kollisjonskontroll, utført av en som ikke deltar i prosjekteringen, feil fokus
og store mangler. Mengdeuttak, utført av en annen enn den som skal kalkulere, gir feil mengder.
Utarbeidelse av 4D av en som ikke deltar i planleggingen, gir kun en video, mens den virkelige
verdien ligger i å planlegge mens man lager 4D. Mengdeuttak har vært svært sentralt, da
mengder tatt fra modellen og eksportert til Excel åpner for mange analyser og vurderingsformer.
Til tross for at det ikke er planlagt å bruke BIM-modellen i ettertidsfasen, har det vært gjort en
del “som-bygget”-korreksjoner, da spesielt med tanke på fundamenteringen, som er viktig videre
i produksjonsfasen.
Det er viktig å forstå at BIM-modellen må være integrert i arbeidsprosessene. Bruken av BIM
kun for modellens skyld, tilfører prosjektet lite. Veidekke har vektlagt ansvaret for
gjennomføring av prosessene relatert til bruken av modellen. Veidekkes tilnærming har ikke
vært modellene i seg selv, men bruk av modeller som et kraftig verktøy og leveranse i våre
prosesser.

4.2.4 Ettertid
Da dette er et boligprosjekt, har byggherre liten interesse av en BIM-modell, etter endt prosjekt.
Bruken av BIM var ikke kontraktfestet, og Veidekke kunne sådan bruke BIM kun etter eget
ønske. Som vist i tabell 6, var bruken av BIM-modellen i ettertidfasen, fraværende. Veidekke
kunne derfor se bort i fra infromasjon i modellen knyttet til drift, vedlikehold og andre
operasjonelle prosesser.

4.2.5 Virutal Design Construction
Det har vært en stor satsing på VDC, da dette ble bestemt sentralt i Veidekke. VDC, som
beskrevet tidligere i oppgaven, bygger på tankegangen om å bruke multidisiplinære-modeller
for å nå spesifikke mål i prosjektet. Dette inkluderer at deltakerne jobber sammen i ICE. ICE ble
brukt i prosjektet, og det har vært et stort fokus på dette, og det har vært veldig gode erfaringer
med denne måten å jobbe på. Konseptet er basert på å identifisere interessenter i
beslutningsprosesser og involvere disse og deres kompetanse inn i prosjektutviklingen for å
optimalisere prosjektet fra starten av. Ideen med ICE er at samlokalisering av prosjekteringen vil
gi de ulike partene, som er avhengige av hverandre for å løse sine oppgaver, tid til å jobbe med
løsningene sammen, slik at man raskere og mer effektivt kommer fram til gode løsninger.
Ikke alle lagde sine egne modeller, men modelleringen var disiplinspesifikk. Veidekke fokuserte
på de tunge rådgiverne, ARK, RIB, RIV og RIE, som alle måtte levere egne modeller.
Integrasjonen med flere har vært interessant, spesielt i detaljprosjekt hvor modellene fra
leverandørene av baderomskabin, har vært sterkt etterspurt.
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Vedrørende bruken av Lean-prinsipper i prosjektet, kan det nevnes at bruken av BIM i seg selv,
fører til en mer Lean-byggeprosess. I tillegg har det vært fokus på hvilken informasjon som
tilfører verdi, og hvilken informasjon som er “waste”. VDC og bruken av ICE, er begge basert på
Lean-prinsipper.
BIM-modellen har gjennom tverrfaglig kontroll gitt raskere avklaringer som en følge av bedre
sammenstilling og oversikt over hva de forskjellige rådgiverne tenker og gjør.

4.2.6 Erfaringer og lønnsomhet
I forprosjektet ga VDC og ICE en kostnadsreduksjon på ca. 30 kroner kvadratmeteren. I totalsum
er det ubetydelig, men vi ser en liten kostnadsreduksjon som følge av mer effektivt arbeidssett
og bedre informasjonsdeling med BIM.
Prosjektet har absolutt vært mer lønnsomt. Prosjektet har slitt med underbemanning, og derfor
har mye av det som ble gjennomført vært umulig uten den effektive informasjonsflyten og
datautbytte som BIM tilfører.
Veidekke var ikke bevisst nok rundt konsekvensene av effektivitetsøkningen relatert til bruken
av BIM og VDC, som krevde mer bemanning fra å kunne holde følge. Veidekkes teorier ved
prosjektstart har i all hovedsak blitt bekreftet, da med tanke på at det ikke koster mer med BIM,
og at et lavt detaljeringsnivå i liten grad virker begrensende.
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4.3 Casestudie: Konfektfabrikken

Tabell 7: Generelt om Konfektfabrikken

Prosjektnavn:
Byggherre:
Entrepriseform:
Kontraktssum:
Byggetid:
Areal:
Adresse:
Intervjuobjekt/stilling:

Konfektfabrikken
Veidekke Eiendom
Totalentreprise
Ca. 140 mill. inkl. mva.
24 mnd.
5750 m2 bolig + 7000 m2 kjeller
Johan Throne Holst plass 1
XXX/Prosjektingeniør

Beskrivelse av prosjektet:
Veidekke Eiendom AS har kjøpt de gamle produksjonslokalene til den tradisjonsrike
sjokoladefabrikken til Freia på Rodeløkka.
Prosjektet særpreges av at det skal bygges ut et helt nytt kvartal der bygningene vil omkranse et
flott uteområde på hele 2500 m2 som er forbeholdt beboerne. Prosjektet vil inneholde en
barnehage hvor beboere gis fortrinnsrett, og halvparten av leilighetene blir større enn 80 m2.
Første byggetrinn er allerede utsolgt og ferdigstilles i september 2012. Andre byggetrinn
forventes ferdigstilt i desember 2012. Tredje byggetrinn har en forventet ferdigstillelse i oktober
2013. Fjerde, og siste byggetrinn er nå lagt ut for salg. Her kommer 54 leiligheter og en
barnehage. Salgsstarten ble en suksess med 35 % av leilighetene solgt innen en uke.
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4.3.1 Tidligfasen: Planlegging, kontrakter og engasjement
I dette delkapittelet representeres informasjon tilegnet fra intervjuet med Konfektfabrikken,
vedrørende tidligfasen i prosjektet. Her vektlegges når forskjellige aktører ble engasjert i
prosjektet, Veidekkes planlegging av BIM og kontraktsbestemmelser.
Planlegging
Som nevnt under beskrivelsen av prosjektet, består boligprosjektet av fire byggetrinn. BIM ble
tidlig involvert for byggetrinn to til fire. Disse trinnene ble alle prosjektert ved bruken av BIMprogramvare. Byggetrinn en ble ikke prosjektert med BIM grunnet tidspress.
Det ble tidlig bestemt hva som var målet med bruken av BIM og tilhørende arbeidsformen.
Tilegnelse av kompetanse i Veidekke var en pådriver for arbeidsformen. Planlagt bruk av BIM
førte til at samarbeidspartnere med BIM-kunnskap og kapasitet ble valgt. Til tross for dette viste
det seg at det var vanskelig å få alle faggruppene til å prosjektere ved hjelp av BIM.
Hva angår utviklingen av modellen, brukte alle aktørene programvare som støttet BIM.
Entrepriseform og kontraktsbestemmelser
Veidekke Eiendom definerte hovedformene på prosjektet, mens Veidekke Entreprenør kom inn
på konseptnivå for utvikling av prosjekt. BIM var ikke kontraktfestet, og ble tatt i bruk av
Veidekke Entreprenør på eget initiativ. Hva angår kontrakter, ble Veidekkes standard kontrakter
brukt. Ingen kommersielle betingelser ble tilpasset bruken av BIM og samlokalisert
prosjektering, annet enn krav til bruken av IFC-format.
Engasjement
Det ble ikke opprettet en prosjektgruppe med sentrale aktører, med en varighet gjennom hele
prosjektet. Det ble opprettet en prosjekteringsgruppe, som modellerte gjennom samlokalisert
prosjektering. Tabell 8, viser at arkitekt, RIB, Veidekke og byggherre deltok i forprosjektet. Mens
RIV ble engasjert i detaljprosjektet og RIE ble først engasjert under produksjonen.
Tabell 8: Aktørenes deltakelse i bruken av BIM i prosjektet Konfektfabrikken.

Deltaker/fase

Deltatt

Forprosjekt

ARK (arkitekt)

√

√

RIV (ventilasjon)

√

RIE (elektro)

√

RIB
(byggeteknisk)
ENT
(entreprenør)
RIG (grunn)

√

√

√

√

BYGGH
(byggherre)
ANDRE

√

√

Detaljprosjekt

Produksjon

√
√
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4.3.2 Interoperabilitet og programvarer
I dette delkapittelet er informasjon vedrørende programvarer og interoperabilitet i
Konfektfabrikken, representert.
Programvarer
Av programvarer ble Revit og Solibri Model Checker brukt, samt annen programvare
intervjuobjektet ikke kjenner til. Smart Board ble brukt under ICE-møtene.
Interoperabilitet
IFC var en del av kontraktkriteriene, og ble brukt som standard fil-format av de prosjekterende.
Det ble benyttet et prosjekthotell (server), som alle deltakerne hadde tilgang til gjennom en filutveksler. Alle partene modellerte sine egne modeller, og Veidekke Entreprenør hadde ansvaret
for sammenstillingen. Hva angår kvalitetssikring, nevnes det at kollisjonstesting av modellene
opp mot hverandre ble ansett som den viktigste kvalitetssikringen.
Deltakerne av prosjekteringen hadde programvarer som i utgangspunktet ikke har behov for
manuell kopiering. Det var som sagt avklart at egen modell skulle leveres i IFC-format, i tillegg til
at modellene skulle leveres separat, uten sammensetting, før Veidekke mottok modellene. En
sammensatt modell med oppståtte kollisjoner ble tildelt de prosjekterende, slik at egne modeller
kunne utbedres.

4.3.3 Produksjon: Gjennomføring og bruk
I dette delkapittelet er resultatene vedrørende gjennomføring og bruk av BIM i Konfektfabrikken
representert.
Bruk
Bruken av BIM har vært relativt omfattende under prosjekteringen, som vist i tabell 9. Bruken
under produksjonsfasen har vært mindre omfattende, konsentrasjonen ble rettet mot noen
utvalgte bruksområder. Alle bruksområder som var ønsket og planlagt, ble også gjennomført.
Tabell 9: Oversikt over ønsket, planlagt og faktisk bruk av BIM i prosjektet Konfektfabrikken.

Bruksområde
Tidligfasen
Anbudskalkulasjon
Tidlig samarbeid mellom forskjellige fagområder
Støtte prosjektplanlegging og kostnadsestimeringer
Tidlig og nøyaktig visualisering
Optimalisere energieffektivisering
Forbedre bygningens ytelse og kvalitet
Produksjon
Målestokk mot prosjekteringshensikt
Automatisk oppdatering av konsistens
Synkronisere prosjektering og fremdriftsplanlegging (4D)
Kollisjonskontroll
Større bruk av prefabrikkering
Støtte “trimmet bygging”
HMS tiltak
Mengdeuttak
Koordinere og synkronisere innkjøp
65

Ønsket Planlagt Faktisk

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Ettertid
Operasjonelle fordeler
Fordeler knyttet til vedlikehold og evt. utbygging
Gjennomføring
Kollisjonskontroll ble utført av Veidekke hver uke i forkant av hvert ICE-møte, og ble gjort
gjennom Solibri Model Checker. Kollisjonene ble presentert på ICE-møtet, og de ulike gruppene
måtte utbedre dette i sine modeller til neste leveranse av modellene.
Mengdeuttak ble gjort for enkelte innkjøp i ettertid av prosjekteringen. Eksempler på dette er
gips, treverk, dører og vinduer.

4.3.4 Ettertid
Bruken av BIM var ikke kontraktfestet, og Veidekke kunne sådan bruke BIM kun etter eget
ønske. Som vist i tabell 9, var bruken av BIM-modellen i ettertidfasen, fraværende. Veidekke
kunne derfor se bort i fra infromasjon i modellen knyttet til drift, vedlikehold og andre
operasjonelle prosesser.

4.3.5 Virtual Design and Construction
Arbeidsmetodikken bak VDC, ble brukt i prosjektet. Det ble holdt ukentlige ICE-møter. På
møtene ble det gjennomgått felles utfordringer og problemer, og varigheten på møtene var en
full arbeidsdag. Dette førte til at deltakerne fikk svar på det de lurte på med en gang, dette er
tidsbesparende sammenlignet med tradisjonell kommunikasjon gjennom telefon og mail. ICE ble
brukt hver uke i en fastsatt periode.
Forhåpentligvis vil denne arbeidsformen og resultatet føre til at Veidekke får en bedre
produksjonsfase, med færre kollisjoner og andre prosjekteringsfeil som må løses under
produksjonen.

4.3.6 Erfaringer og lønnsomhet
Prosjektet har vært lønnsomhet i form av læring og kompetanseutvikling. Prosjektet er i
produksjonsfasen nå, så det gjenstår å se om bruken av BIM i prosjektet, har ført til en
økonomisk lønnsomhet.
Det som er viktig på ICE-møtene er at partene har representanter tilstede, som kan ta
avgjørelser i forhold til løsninger osv. Noen av de tekniske underentreprenørene leide inn
konsulenthjelp for å ta seg av selve BIM-prosjekteringen, disse konsulentene var kun teknisk
støtte og kunne ikke ta egne avgjørelser. Da er det viktig at den tekniske underentreprenøren er
til stede selv for å kunne ta avgjørelser.
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4.4 Casestudie: Østensjø skole

Tabell 10: Generelt om Østensjø skole

Prosjektnavn:
Byggherre:
Entrepriseform:
Kontraktssum:
Byggetid:
Areal:
Adresse:
Intervjuobjekt/stilling

Østensjø skole
Undervisningsbygg Oslo KF
Totalentreprise
38 mill. inkl. mva.
12 mnd.
1000 m2
Østensjøveien 112
XXX/Prosjekteringsleder og prosjektleder

Beskrivelse av prosjektet:
Nytt tilbygg til Østensjø skole bestående av gymsal med tilhørende garderobeanlegg i 1.etg og
aktivitetsskole/klasserom i 2.etg. Aktivitetsskolen er dimensjonert for 112 elever.
Totalt areal er 1000 m2, fordelt på:
 500 m2 undervisningsareal i 2. etasje,
 400 m2 gymsal i 1. etasje,
 100 m2 mesanin, teknisk rom.
Råbygget er plasstøpt, dekke over 1. etasje er utført med hulldekker, taket består av lett-tak
elementer og fasaden er pusset teglstein.
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4.4.1 Tidligfasen: Planlegging, kontrakter og engasjement
I dette delkapittelet representeres informasjoen tilegnet fra intervjuene med representanter fra
Østensjø skole, vedrørende tidligfasen i prosjektet. Her vektlegges når forskjellige aktører ble
engasjert i prosjektet, Veidekkes planlegging av BIM og kontraktbestemmelser.
Planlegging
Bygget er et pilot-/læringsprosjekt for Undervisningsbygg Oslo KF og Veidekke Entreprenør
med tanke på passivhusstandard og BIM-prosjektering, hvilket innebærer at alle parter skal
bidra til å bygge hele prosjektet digitalt inn i en modell. Bygget er tegnet av Archus Arkitekter og
det har blitt lagt stor vekt på materialvalg og plassering i forhold til eksisterende bygningsmasse
på tomten.
BIM ble involvert fra kontraheringsprosessen og videre gjennom prosjekteringsmøtene (ICE).
Ved første prosjektmøte ble fokuset rettet mot et omforent 0-punkt. Veidekke Entreprenør
hadde en egen prosjektplan for bruken av BIM, men erfarte at denne ikke var 100 %
harmonisert og kommunisert mot konsulentene.
I dette prosjektet ble det utarbeidet en egen BIM-manual, med utgangspunkt i Veidekkes felles
retningslinjer og protokoller. Vedrørende endringer av prosesser i prosjektet, ble
prosjekteringsfasen mer “åpen” gjennom samlokalisert prosjektering, og det ble en bedre
oversikt over alle faggruppene og deres avhengigheter.
Angående utviklingen av modellen, ble 3D-modellering brukt av alle konsulentene fra starten av.
Arkitekten bidro til å utvikle skisse og forprosjekt med BIM. Problemer oppstod i midlertid på
grunn av at arkitekten produserte flere detaljer i 2D uavhengig av modellen. Videre ble også
detaljtegninger produsert i 2D av rådgivende ingeniører, da modellen manglet tilstrekkelig
detaljering.
Entrepriseform og kontraktsbestemmelser
I dette prosjektet ble Veidekke Entreprenør engasjert i detaljprosjektet. Bruken av BIM var
kontraktfestet, som et av anbudskriteriene.
Kontrakten ble tilpasset BIM med tanke på risikofordeling og deling av informasjon for ARK, RIB,
RIV og RIE. Det ble benyttet en totalunderentreprise for de tekniske fagene. De tekniske
konsulentene var ikke informert på en tilstrekkelig måte hva dette innebar. Vedrørende
kommersielle betingelser ble Veidekkes standard kontrakt brukt.
Angående IPD-prinsipper ble VDC, og da samlokalisert prosjektering, brukt i prosjektet. Til tross
for dette oppstod det problemer knyttet til at totalunderentreprenør undervurderte både egen
tilstedeværelse i ICE møter og konsulentenes totale tidsbruk. BIM-kompetansen hos Veidekkes
prosjektdeltakere var begrenset.
Det ble ikke opprettet en prosjektgruppe med representanter fra sentrale aktører vedrørende
bruken av BIM, men sentrale aktører ble engasjert i detaljprosjektet og utviklet modellen i
samarbeid gjennom ICE.
Engasjement
Som vist i tabell 11, ble Veidekke Entreprenør og rådgivende ingeniører engasjert i
detaljprosjektet. I forkant av dette hadde arkitekt og byggherre gjennomført forprosjektet.
Samme arkitekt ble med videre i detaljprosjektet.
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Tabell 11: Aktørenes deltakelse i bruken av BIM i prosjektet Østensjø skole.

Deltaker/Fase

Deltatt

Forprosjekt

Detaljprosjekt

ARK (arkitekt)

√

√

RIV (ventilasjon)

√

√

RIE (elektro)

√

√

RIB (byggeteknisk)

√

√

ENT (entreprenør)

√

√

Produksjon

RIG (grunn)
BYGGH (byggherre)

√

√

4.4.2 Interoperabilitet og programvarer
I dette delkapittelet er informasjon vedrørende programvarer og interoperabilitet i prosjektet
Østensjø skole, representert.
Programvarer
Av programvarer ble Revit og ArkiCAD brukt, samt Solibri Model Checker for sammenstilling av
modellene.
Interoperabilitet
IFC ble brukt i prosjektet. Alle partene modellerte sine egne modeller, som senere ble integrert
til en modell. Vedrørende samkjørte modeller oppstod det en del feil, som ikke ble oppklart, i
tillegg til at strukturen i modellen ikke var bra nok for flere av de planlagte bruksområdene. Det
oppstod flere problemer med elementer som la seg på feil plass i den samkjørte modellen. En av
årsakene til dette var at elementene ikke var entydig definert. Fastsettelse av 0-punkt gikk
forholdsvis bra.
Oppfølging av modelleringen skulle vært utført av de prosjekterende selv, men det ble avdekket
til dels liten egenkontroll opp mot de andre prosjekterende. Dette skulle vært gjennomført i
forkant av de ukentlige sammenstillingene av IFC-modellene, utført fra Veidekkes side. Den
manglende kvalitetssikringen, fra prosjekterendes side, kom som et resultat av dårlig
kommunisering av verdier og formål. I tillegg kunne sammenstillingen fra Veidekkes side vært
bedre. Intervjuobjektene hadde ingen kjennskap til om manuell kopiering ble brukt fra
prosjekterende side.
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4.4.3 Produksjon: Gjennomføring og bruk
I dette delkapittelet er resultatene vedrørende gjennomføring og bruk av BIM i Østensjø skole
representert.
Bruk
Som vist i tabell 12, har ønsket og planlagt bruk av BIM, vært omfattende. Til tross for dette har
strukturen i modellen vært for dårlig til å kunne unytte modellen til faktisk bruk. De rødene
hakene i tabellen representerer bruksområder som bare delvis har blitt utnyttet på grunn av
dårlig struktur.
Tabell 12: Oversikt over ønsket, planlagt og faktisk bruk av BIM i prosjektet Østensjø skole.

Bruksområde

Ønsket Planlagt Faktisk

Tidligfasen
Anbudskalkulasjon
Tidlig samarbeid mellom forskjellige fagområder
Støtte prosjektplanlegging og kostnadsestimeringer
Tidlig og nøyaktig visualisering
Optimalisere energieffektivisering
Forbedre bygningens ytelse og kvalitet
Produksjon
Målestokk mot prosjekteringshensikt
Automatisk oppdatering av konsistens (form, funksjonalitet og
innhold)
Synkronisere prosjektering og fremdriftsplanlegging (4D)
Kollisjonskontroll
Større bruk av prefabrikkering
Støtte “trimmet bygging”
HMS tiltak
Mengdeuttak
Koordinere og synkronisere innkjøp
Ettertid
Operasjonelle fordeler
Fordeler knyttet til vedlikehold og evt. utbygging

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

Gjennomføring
BIM burde vært brukt mer effektivt mot produksjonen og mengdeuttak, mangel på kompetanse
og for dårlig strukturerte modeller gjorde at dette ikke ble benyttet.
Problemet med strukturen skyldte delvis at detaljnivået var for dårlig, og aktørene ikke var “tro”
mot sine modeller. Modellen ble mer sett på som en leveranse mot prosjektet, enn et verktøy for
å få til en bedre og mer effektiv prosjektering.
Det ble gjennomført kollisjonskontroller hver uke under prosjekteringsprosessen, men dette
kunne vært utført bedre.
BIM ble ikke brukt til koordinasjon mellom utomhus og LARK, dette burde vært gjort. I tillegg
burde koordineringen mellom RIB og ARK vært bedre. Dette er noe som ble erfart i etterkant, og
var vanskelig å fange opp underveis i prosjekteringsprosessen.
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4.4.4 Ettertid
Som nevnt tidligere, var bruken av BIM i ettertidsfasen ønsket og kontraktfestet. Ettersom den
brukte modellen var dårlig strukturert, ble det utarbeidet en “light” modell som representerte
bygget “som bygget”. Denne modellen oppfylte kravene eieren ønsket, angående bruk i
ettertidsfasen.

4.4.5 Virtual Design and Construction
Prinsippene bak VDC ble brukt i prosjektet, da inkludert samlokalisert prosjektering (ICE).
Bruken av Lean-prinsipper ble direkte implementert gjennom bruken av VDC. Dette medførte til
meget rask prosjektering frem til igangsettelse av sprengning og graving. Kontrakten ble signert
i juni, og grunnarbeidene foregikk i påfølgende fellesferie.

4.4.6 Erfaringer og lønnsomhet
Østensjø skole var et læringsprosjekt for alle de involverte aktørene. Både bruken av BIM under
prosjektering og tilhørende prosesser, som ble gjennomført gjennom VDC og ICE, var nytt for
alle involverte. Mange erfaringer ble gjort underveis og noen justeringer ble også utført. Med
større kompetanse og riktige ressurser, vil BIM- og VDC-prosessene bli mer effektive, både
økonomisk og kvalitetsmessig, for hele prosjektfasen. Detaljering ned mot arbeidstegninger
fungerte ikke ved bruken av 3D. Arbeidstegninger var ikke tilstrekkelig detaljerte.
BIM bidro ikke til en økonomisk lønnsomhet, men bidro til en stor lønnsomhet i form av læring,
både fagteknisk og vedrørende prosjekteringsprosessene. For de prosjekterende innenfor rør og
ventilasjon har vi blitt fortalt at de har benyttet nesten dobbelt så mye i prosjekteringshonorar.
Det ble i tillegg erfart at de prosjekterende må aldri slippe fokuset på å ha arbeidstegninger
rettidig til produksjonen.
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5
Drøfting
5.1 Oppsummering av drøftingen
I dette delkapittelet er funnene fra drøftingen oppsummert i tabell 13. Tabellen inneholder alle
punktene, knyttet til bruken av BIM, som var ønsket undersøkt og vurdert. Videre er hvert
hovedpunkt delt opp i flere underpunkter, som gir en god representasjon av overordnet punkt.
Underpunktene er vurdert etter graden av oppnåelsen, med en skala fra 0 til 2. Der 0 viser til en
lav grad av oppnåelse, mens 2 representerer en god oppnåelse. Tabellen legger grunnlaget for
konklusjonen.
Tabell 13: Oversikt over prosjektene, og deres grad av effektiv bruk av BIM

Nøkkelfaktorer/prosjekt
Grad av oppnåelse
Planlegging
Definere bruksområder for BIM
Sikre at aktørene har kunnskap om BIM
Identifisere nøkkelaktører
Vurdere egen kompetanse/erfaring
Detaljeringsplan av modell
Bruken av tidligere erfaring

Hagebyen
0

2
√
√
√
√
√

Entrepriseform og kontrakter
Entreprenør tidlig engasjert
Unngå problemer relatert til entreprise
Bruken av prinsipper fra IPD
Krav om bruken av BIM
Deling av risiko og fortjeneste
Kommersielle beting. støtter felleskap.

1
-

Konfektfabrikken
0

1
-

Østensjø skole

2

0

√

√
√

√

1
-

√

√
√
√

√
√

√

√

√

-

-

-

√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

73

√
√
√

√
√

2

√
√
√

Prosjektgruppe
Tidlig engasjement og samarbeid
Sentrale aktører deltar
Utnytte kunnskap fra aktører
Klare og definerte felles mål

-

Utvikling av modellen
Samlokalisert modellering
Unngå bruken av 2D-tegninger
Råd. Ing. utvikler egne delmodeller
Delmodeller integreres til én modell
Tett oppfølging av aktørers modellering
Kontinuerlig oppdatering under prod.

-

√
√
√
√
√
√
√
√

Interoperabilitet
Standardisert filformat
Tilpasset brukerterskel
Kommunikasjon gjennom modellen
Avvikle manuell kopiering
Modellutveksling og BIM-servere
Bruken av BIM-servere
Unngå fil-basert utveksling
Relevant informasjon ved utveksling
Unngå tap av informasjon ved utveksl.
Bruken av MVD- og IDM-prosesser

√
√
√
√

-

√
√

-

-

√
√

√
NA

√
√

√
√

√
√

√
NA

-

√
√
√

√
√
√
√
-

√
√
√

√
√
√

√

NA

NA

-

-

-

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√

√

VDC
Bruken av VDC
Inkludere ICE
Bruken av iRoom
Dekomponering av aktiviteter

-

Bruken av BIM
Tidligfasen/produksjonsfasen
Produksjonsfasen
Ettertidsfasen

-

Innvirkninger
Økonomisk lønnsomhet
Lønnsomhet i form av erfaring

-

√
-

√
√
√
√

√

√
√
√

√
√
NA

NA

-

√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√
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-

-

√

√
√

√

Drøftingen har avdekket at Veidekkes prosjekter varierer i stor grad, vedrørende bruken av BIM.
Prosjektet Hagebyen er et eksempel på et prosjekt der støtten sentralt i Veidekke er stor,
samtidig som kompetansen og kunnskapen i prosjektet har vært over normalen. Prosjektet
Østensjø skole derimot, har formålet vært i retningen av en prosess for å tilegne seg erfaring og
kunnskap blant Veidekkes personell. Disse funnene har ført til at konklusjonen har blitt tredelt,
grunnet vanskeligheter ved utarbeidelsen av en samlet konklusjon for alle prosjektene.
Hagebyen: Her er det lagt mye tid og ressurser i planleggingen av prosjektet, sentralt i
Veidekke. Det har trolig vært ønskelig å heve listen for bruken av BIM, og med dette utnytte
kunnskap og teknologi, i Veidekke, til det ytterste. Årsaken til at dette ikke er gjort i samtlige
prosjekter, er at BIM-kapasiteten i Veidekke er begrenset. Videre er de røde sonene for
prosjektet Hagebyen oppsummert:




Entrepriseform og kontrakter
o Deling av risiko og fortjeneste.
o Kommersielle betingelser som støtter fellesskapet.
Modellutveksling
o Bruken av BIM-server
o Unngå fil-basert utveksling
o Bruken av prosesser inkluderende MVD.

Østensjø skole: Formålet med disse prosjektene har hovedsakelig vært å tilegne seg kunnskap
og erfaring blant personellet. I en overgang til bruken av BIM, er det viktig å tilegne seg en god
erfaringsbredde innad i bedriften. Videre er de røde sonene for prosjektet Østensjø skole
oppsummert:






Planlegging
o Klare og tydelig definerte bruksområder
o Sikre at sentrale aktører har kjennskap til BIM
o Vurdere egen kompetanse og erfaring
o Tidlig utvikling av en detaljeringsplan for modellen
Utviklingen av modellen
o Unngå bruken av 2D-tegninger
o Kontinuerlig oppdatering av modellen i produksjonsfasen
Interoperabilitet
o Redusere brukerterskelen

I tillegg til disse forbedringspotensialene, er det klart at punktene for prosjektet Hagebyen, også
gjelder for prosjektet Østensjø skole. Det er ønskelig for dette prosjektet å fokusere på de mer
grunnleggende forbedringspotensialene, i første omgang.
Konfektfabrikken: Formålet har vært det samme som for prosjektet Østensjø skole. Noe mer
vellykket prosjekt, da vurdering av egen kunnskap og kompetanse har ført til et redusert omfang
av BIM-bruken. Dette prosjektet har de samme forbedringspotensialene som prosjektet
Hagebyen, i tillegg til manglende sikring av at prosjektaktørene har tilstrekkelig kunnskap om
BIM.
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5.2 Fullstendig drøfting
I dette delkapittelet er en fullstendig drøfting utført. BIM-gjennomføringen i de forskjellige
prosjektene måles opp mot teorien.

5.2.1 Planlegging
Et av de viktigste utgangspunktene for en vellykket og effektiv bruk av BIM, er en god
planlegging. Under planleggingen er det flere avgjørelser som må tas, i tillegg til avdekking av
viktige aspekter. Dette innebærer blant annet å definere bruksområder for BIM, identifisere
nøkkelaktører, sikre at disse aktørene har tilstrekkelig BIM-kunnskap og utarbeide en
detaljeringsplan for BIM-modellen.
Teori: En god bruk av BIM innebærer at ledelsen og sentrale aktører har en god forståelse for
hvordan BIM blir brukt til å støtte spesifikke arbeidsprosesser (Eastman, Teicholz, Sacks, &
Liston, 2011). Det viktigste ved en integrert BIM-prosess, er valget av prosjektgruppen. Ideelt
bør gruppen bestå av aktører og profesjonelle som har erfaringen og muligheten til å levere et
BIM-prosjekt (Hardin, 2009).
I dagens byggebransje er det ingen selvfølge at aktører innen næringen har en tilstrekkelig
kunnskap om BIM. Dersom sentrale aktører har liten erfaring og mangelfull kunnskap om BIM,
vil det kunne oppstå betydelige problemer vedrørende gjennomføringen av prosjektet med
bruken av BIM. Det er derfor sentralt i planleggingsfasen å undersøke aktørene i forkant av
kontraktinngåelsene, angående deres kunnskapsnivå om BIM.
Prosjektet Hagebyen utmerket seg under dette punktet. At prosjektet skulle benytte seg av BIM,
ble besluttet nesten ni måneder før oppstart av forprosjektet. Under prosjektplanleggingen ble
både eget personell og aktørenes kunnskap undersøkt i forkanten av prosjektoppstarten.
Deltakerne fra Veidekkes side ble kurset i VDC ved Stanford University. Rådgiverne ble
håndplukket for å delta i prosjektet, da med tanke på VDC og BIM. Arkitekten ble undersøkt i
forhold til deres evne til å bruke BIM allerede våren 2012, mens forprosjektet ble starter i
februar, 2011. Dette bidro til at prosjektet Hagebyen også var det eneste prosjektet, av de tre
undersøkte, som har hatt en dokumentert økonomisk lønnsomhet knytte til bruken av BIM.
I prosjektene Østensjø skole og Konfektfabrikken ble det ikke utført en lignende vurdering av
egen og andres kunnskap til BIM. Dette førte til at de tekniske underentreprenørene ved
Konfektfabrikken var nødt til å leie inn konsulenthjelp for modelleringen, som førte til
problematikk, dette blir beskrevet nærmere senere drøftingen. Ved Østensjø skole førte
mangelfull BIM-kompetanse til at modellens struktur var for dårlig til blant annet mengdeuttak
og flere bruksområder i produksjonsfasen.
Teori: Et suksessfullt prosjekt begynner alltid med god planlegging, dette gjelder også for BIMprosjekter. Det er derfor viktig å definer hvordan BIM, som et verktøy, skal brukes gjennom
prosjektet (Hardin, 2009).
BIM, har som beskrevet i litteraturen, flere bruksområder og tilfører mange muligheter. Disse
mulighetene utnyttes derimot ikke uten videre, det kreves en god planlegging og tilrettelegging
for å kunne utnytte disse bruksområdene. Det er derfor viktig, i planleggingsfasen, å definere
hvilke BIM-bruksområder det er ønskelig å ta i bruk, og utarbeide en plan for dette.

76

Prosjektet Hagebyen har gjennomført en veldig omfattende bruk av BIM. Alle bruksområdene,
kartlagt i teoridelen, knyttet til prosjekterings- og produksjonsfasen ble både planlagt og utført i
prosjektet. Grunnen til dette er en god planlegging og definering av hvilke bruksområder som
var ønsket gjennomført.

Figur 21: Viser prosessen i prosjektet Hagebyen, brukt for å sikre en klar definisjon av bruksområdene.
(Veidekke, 2012c)

Figur 21, ovenfor, viser fremgangsmåten som ble brukt i planleggingsfasen. Dette er et veldig
godt utgangspunkt for å sikre at planlagte bruksområder også er mulig å gjennomføre.
Fremgangsmåten innebærer å kartlegge hvilke elementer i BIM-modellen som er nødvendige for
å tilfredsstille spesifikke egenskaper. I tillegg rettes søkelyset mot hvem som skal levere hva av
informasjon til modellen, og på hvilket tidspunkt. Denne prosessen er en av flere faktorer som
førte til at prosjektet Hagebyen har hatt en omfattende og vellykket bruk av BIM.
Prosjektet Konfektfabrikken har hatt en mindre omfattende bruk av BIM enn Hagebyen. Det ble
bestemt å ikke utfordre egen erfaring og kompetanse, men heller konsentrere seg om noen
utvalget bruksområder. Det er ikke slik at desto større omfang av BIM som blir planlagt, desto
bedre er bruken av BIM. Prosjektet Konfektfabrikken var “tro” mot sin plan, og gjennomførte alle
planlagte bruksområder. Det er bedre å redusere sin bruk av BIM, mot at man fullfører det som
er planlagt.
Dette var derimot ikke tilfellet i prosjektet Østensjø skole. Her ble et relativt stort bruksomfang
av BIM planlagt. Grunnet blant annet dårlig planlegging, ble bare en brøkdel av disse
bruksområdene gjennomført. I dette tilfellet hadde det vært bedre å gjort som i prosjektet
Konfektfabrikken, planlagt færre bruksområder, og heller konsentrert seg om disse.
Teori: Tidlig involvering av sentrale aktører fører til at beslutninger kan tas på bedre grunnlag,
grunnet større bredde på tidlig kunnskap og kompetanse (The American Institute of Architects,
2007b). Denne kunnskapen og kompetansen er ekstra viktig i prosjektets tidligste stadier, det er
derfor viktig å identifisere disse sentrale aktørene under planleggingen av prosjektet.
Ved bruken av BIM, og spesielt samlokalisert prosjektering, er det viktig å identifisere
nøkkelaktører i planleggingsfasen. Aktørenes betydning kan variere fra prosjekt til prosjekt, det
er derfor viktig å utføre denne vurderingen individuelt for hvert prosjekt.
Samtlige av prosjektene utførte en god vurdering av hvilke nøkkelaktører som var nødvendige
fra prosjektets oppstart, og ingen av prosjektene opplevde problematikk knyttet til utelatelse av
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sentrale aktører. Når det er sagt, skal det nevnes at i prosjektet Konfektfabrikken, ble RIV og RIE
engasjert på et senere stadium enn resterende rådgivende ingeniører. Om dette var grunnet en
feilvurdering av viktigheten deres er ukjent.
Teori: Mange entreprenørbedrifter forventer for mye av BIM, og prøver å bruke for mange
verktøy på en gang. Dette fører til at gruppen blir ineffektiv, og overbelastet av verktøyene.
Fokuser heller på et område av gangen, og ta i betraktning egen erfaring og kompetanse
(Hardin, 2009).
Det kan sies at BIM er relativt nytt i byggebransje. Dette betyr at kunnskapen og kompetansen
innad i bedriftene er begrenset. BIM er en veldig stor omveltning for bedriftene, og kan virke
som en uoverkommelig og omfattende prosess. Det er derfor viktig å ta ett skritt av gangen, og
heller redusere omfanget av bruken. Det er viktig å ta egen erfaring og kompetanse i
betraktning.
Prosjektet Hagebyen har vært en storsatsing fra Veidekkes side, og personellet har vært relativt
kompetente vedrørende bruken av BIM. I tillegg var innleide aktører kjent med BIM, som
beskrevet tidligere. Det er forsvarlig å si at Veidekke har betraktet egen kompetanse, til tross for
liten erfaring fra tidligere, vedrørende bruken av BIM i et slikt omfang. Det handler om å heve
listen fra prosjekt til prosjekt, men ikke mer enn det som er overkommelig. Dette ble gjort
vellykket i prosjektet Hagebyen.
I prosjektet Konfektfabrikken har kompetansen og tidligere erfaring vært mer beskjeden, både
blant Veidekkes personell og innleide aktører. Dette ble tatt i betraktning under planleggingen
av bruksområder, og en mindre omfattende bruk av BIM ble planlagt. Dette fungerte bra.
Prosjektet Østensjø skole stilte, på lik linje som Konfektfabrikken, med en relativt beskjeden
kompetanse og erfaring. I motsetning til Konfektfabrikken, ble ikke dette tatt i betraktning i like
stor grad ved Østensjø skole. Dette førte til at et for stort omfang ble planlagt, men ikke
gjennomført.
Teori: For å gjennomføre et BIM-prosjekt er det nødvendig å utarbeide en koordineringsplan for
modellen. Denne planen bør inneholde hvem som er ansvarlig for hvilken informasjon i modellen,
milepæler og graden av detaljering (Hardin, 2009).
Under planleggingsfasen er det nødvendig å utforme en konseptskisse for bruken av BIM. Denne
skissen bør inneholde informasjon om graden av detaljering og milepæler for detaljeringen.
Dette skal forsikre seg at detaljnivået stemmer overens med nødvendig detaljering ved et gitt
tidspunkt i prosjektet. Ideelt sett skal modellen være så lite detaljert som nødvendig ved hvert
stadium.
Hva gjelder detaljeringsplan i prosjektet Hagebyen, ble fokusert rettet på bruken av BIM, heller
enn å skape en høy detaljering. Det var derfor fokusert på at modellen skulle berikes med riktig
informasjon til riktig tid, med et fokus på å ha så lavt detaljeringsnivå som mulig i forhold til
målene og bruksområdene. Prosjektet har hele veien handlet om å være banebrytende i bruken
av BIM, ikke i detaljeringen av modellene. Dette er et riktig fokus, og har ført til at modellens
detaljnivå har stemt overens med ønsket bruk ved et gitt tidspunkt.
Prosjektet Konfektfabrikken har også hatt en detaljeringsplan som har blitt fulgt. Dette har ført
til at planlagte bruksområder, også har blitt tatt i bruk. Derimot ved Østensjø skole, var
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detaljeringen ofte ikke tilstrekkelig for utføringen av planlagte bruksområder. I fremtidige
prosjekter bør det brukes flere ressurser, og legges større vekt på å utvikle en detaljeringsplan,
det er mulig å gjennomføre.
Teori: Fordi hvert prosjekt består av mange variabler som kan variere fra prosjekt til prosjekt,
er det vanskelig å definere standard retningslinjer for bruken av BIM. Den beste måten å levere
et suksessfullt BIM-prosjekt, er å utnytte erfaringen fra alle prosjektdeltakerne (Hardin, 2009).
Som med alt annet, er det også viktig ved bruken av BIM, å utnytte tidligere erfaring. Hva har
fungert bra tidligere, og hva har fungert mindre godt? Byggeprosjekter er komplekse og består
av flere variabler. Det er derfor viktig å bruke erfaringer og egen kompetanse fremfor en
standard mal, ved utviklingen av konseptskissen for gjennomføringen av prosjektet.
Erfaring med bruken av BIM, er begrenset i Veidekke. Resultatene viser at samtlige prosjekter
meldte at lite eller ingen tidligere erfaring ble utnyttet vedrørende gjennomføringen av BIMprosjektene. Formålet med BIM-bruken pr. dags dato, er å tilegne seg lønnsomhet gjennom
læring og erfaringsoppbygging. I store bedrifter som Veidekke, utdannes ikke personellet seg
over natten. Det som er viktig er å ta med seg erfaringer videre, og rette fokuset mot
læringskurven.
Til tross for lite erfaringer, sitter Veidekke på mye kunnskap og kompetanse. Veidekke har
utviklet en egen BIM-manual og en prosjektplan for bruken av BIM. Samtlige intervjuobjekter
meldte at disse hjelpemidlene ble brukt i prosjektene. Innholdet i disse hjelpemidlene ble
oppsummert i teoridelen. Formålet med BIM-manualen er å gi en innføring i hvordan det er
anbefalt å bruke BIM. Manualen er relativt generell, så bruken av denne er ikke i strid med
teorien. Formålet med prosjektplanen er å støtte prosjektet i utviklingen og bruken av BIM.
Denne består av flere tabeller som utfylles individuelt av hvert prosjekt. Dette er en god
fremgangsmåte hvor variabler og avvik i hvert prosjekt kartlegges og tas hensyn til. Bruken av
disse støttedokumentene er viktig i læringsprosessen Veidekke befinner seg i pr. dags dato.
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5.2.2 Entrepriseform og kontrakter
BIM-stadiet, som byggebransjen beveger seg mot i dag, fører til at tradisjonelle kontrakter og
entrepriseformer blir mangelfulle og utdaterte. Bruken av en felles BIM-modell fører til at
kontraktene må rette fokuset mot deling av risiko, ansvar og fortjeneste i større grad enn
tidligere. I tillegg oppstår det juridiske utfordringer med tanke på eierskap av modellen.
Entrepriseformene må i større grad tilrettelegge for tidlig engasjement av aktører.
Teori: Med hensyn til bruken av BIM og valgt entrepriseform, er det avgjørende hvor godt, og på
hvilket stadium prosjektgruppen starter samarbeidet med utviklingen av modellen. En
Totalentreprise kan gi en glimrende mulighet til å utnytte BIM-teknologien, da en enkelt enhet er
ansvarlig for både prosjekteringen og produksjonen (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).
Desto tidligere BIM involveres i prosjektet, desto større er sannsynligheten for suksess. Det er
derfor viktig, for entreprenørbedrifter som ønsker å utnytte BIM, å søke etter prosjekter som
krever et tidlig engasjement. Det skal nevnes at det er noe aggressivt å forkaste alle prosjekter
der det ikke tas sikte på et tidlig engasjement av entreprenøren. I fremtiden, da de positive
konsekvensene av en god BIM-bruk er godt dokumentert, vil nok slike prosjektgjennomføringer
bli mindre vanlige.
I alle tre prosjektene ble en totalentreprise brukt. En totalentreprise er et godt utgangspunkt for
bruken av BIM. Dette fordi en totalentreprise muliggjør en enklere implementering av
prinsipper fra IPD. Mulighetene en totalentreprise byr på, unyttes derimot ikke uten videre. I
midlertid ble dette potensialet utnyttet av samtlige prosjekter, da tankegangen bak VDC og ICE
ble gjennomført.
Det er verdt å bemerke seg at i prosjektet Østensjø skole, ble det ble benyttet en
totalunderentreprise for de tekniske fagene. De tekniske konsulentene var ikke informert på en
tilstrekkelig måte hva dette innebar, og dette førte til misforståelser. Teorien nevner ikke noe
om BIM og bruken av totalunderentrepriser, men i utgangspunktet lønner det seg å styre unna
prosjektgjennomføringer som er ukjente for de underordnede kontraktspartnerne. I dette
tilfellet burde Veidekke ha undersøkt tidligere, hvilken erfaring de aktuelle aktørene hadde med
denne entrepriseformen, ved siden av bedre informering underveis.
I prosjektet Østensjø skole, ble Veidekke først engasjert i detaljprosjektet. Dette er et bedre
utgangspunkt enn tilfellet i en generalentreprise. Ulempen er at i en totalentreprise er det vanlig
av prosjekteringsfasen og produksjonsfasen overlapper hverandre. Et sent engasjement fører til
at det oppstår tidspress vedrørende bruken av BIM og utviklingen av arbeidstegninger.
Arbeidstegninger krever en relativt detaljert modell, og i prosjektet Østensjø skole førte
tidspresset til at disse ikke var klare i tide til produksjonen.
I prosjektene Hagebyen og Konfektfabrikken, ble Veidekke engasjert i forprosjektet. Sett i lyset
av dagens byggebransje er et engasjement i forprosjektet, et tidlig engasjement. Det er i denne
fasen strategiene for gjennomføringen av romprogrammet formes, og BIM er i sitt ess.
Avsluttende kan det nevnes at en ideell tilnærming innebærer bruken av prinsippene fra IPD,
der sentrale aktører deltar fra prosjektets oppstart. Prinsippene fra IPD brukes i større grad enn
tidligere, men utviklingen tar tid, og det tar trolig flere år før dette blir den vanligste
entrepriseformen i byggebransjen.
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Teori: Det er vist at for å redusere kostnadene i byggeprosjekter, er det nødvendig at
entreprenørene bruker sin makt til å kreve at aktørene benytter seg av BIM i prosjektet
(Linderoth, 2009).
Det er klart av hvis man ønsker å benytte seg av BIM, effektivt i et prosjekt, må alle
prosjekteringsdeltakerne benytte seg av BIM-programvarer. BIM var kontraktfestet, fra
Veidekkes side, i samtlige prosjekter. Mens, fra eierens side, var BIM kun kontraktfestet i ett av
disse.
Prosjektet Østensjø skole, var det eneste prosjektet der BIM var kontraktfestet fra eierens side.
Dette resulterte i at arkitekten utførte forprosjektet med BIM. Til tross for dette, førte ikke dette
til en forenklet modelleringsprosess for Veidekke, da grunnlaget fra arkitekten var for
mangelfullt. I dagens byggebransje er det naturlig å anta at kunnskapen om BIM, hos
arkitektene, også er begrenset. Det kan derfor være lurt å undersøke arkitekten, slik som ble
gjort i prosjektet Hagebyen, i forveien. I tillegg bør man stille seg kritisk til modellen tilegnet fra
arkitekten. I prosjektet Konfektfabrikken og Hagebyen, ble BIM tatt i bruk av Veidekke på eget
initiativ. Modellen ble derfor modellert fra grunnen av, i etterkant av Veidekkes engasjement.
Teori: Ved å innføre riktige kommersielle vilkår knyttet til prosjektprosessen, fører dette til en
økt motivasjon for deltagerne til å samarbeide til alles fordel. Ens profitt, er alles profitt.
Likeledes gjelder om søksmål skulle oppstå, som forårsaker at tvister kan løses utenfor rettssalen
(Darrington, Thomsen, Dunne, & Lichtig, 2009).
Det er vidt akseptert at bruken av BIM fører til en mer samarbeidende byggeprosess, da spesielt
med tanke på tvers av fagområder, disipliner og bedrifter. Problemet med dagens kommersielle
vilkår, er at de ofte mangler fokus på den totale prosjektprosessen og prosjektkostnaden. Typisk
vil dagens kommersielle betingelser belønne en underentreprenør for å utføre arbeidet sitt med
en så lav kostnad, og så kort tidsløp som mulig. Ulempen er et dette fører til at hvert fagområde
er seg selv nærmest, og resulterer i redusert samarbeid og tilrettelegging for andres arbeid.
Samtlige prosjekter opererte med Veidekkes standardkontrakter. Uten å gå i dybden i disse
kontraktene, antas det at kontraktene ikke er tilrettelagt for slike kommersielle betingelser, da
intervjuobjektene ikke nevnte noen form for kommersielle betingelser, annet enn obligatorisk
filformat og deltakelse i ICE-møter. Dette kan føre til problematikk med tanke på forskjellige
målsetninger og vinninger. Her kan prosjektet Østensjø skole nevnes som et eksempel. I dette
prosjektet ble modellene hovedsakelig sett på som en leveranse mot prosjektet, fra
prosjekterendes side, fremfor et verktøy for å få til en bedre og mer effektiv prosjektering. Dette
er et resultat av at kontraktbestemmelsene og de kommersielle betingelsene lønner de
prosjekterende for å levere modeller fremfor å stimulere samarbeidet og de prosessene bruken
av BIM muliggjør.
Teori: En IPD-inspirert form for BIM-tilnærming oppnås når utførende, prosjekterende og
eieren, deler risiko og belønning, gjennom kontraktene. Denne BIM-tilnærmingen oppfordrer
aktørene til å samarbeide og produsere bedre modeller, som igjen fører til redusert tidsbruk og
kostnad (Becerik-Gerber & Kent, 2009).
Utviklingen av en BIM-modell krever en stor innsats av alle involverte. Deltakerne legger ned
mye tid, ressurser og sensitiv informasjon i modellen. Tidkrevende analyser og estimater
utførers for å øke den totale kvaliteten på bygget. Fordeling av fortjeneste og risiko ut i fra dette
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kan være komplisert. Teorien foreslår bruken av en “felles pott”, der fortjenesten eller eventuelt
underskuddet samles. Denne potten fordeles mellom aktørene, andelsspesifisert gjennom
kontraktene. Dette fører til at juridiske utfordringer vedrørende eierskap av modellen blir satt
til side, i tillegg til at aktørene jobber mot et felles mål.
Ingen av prosjektene opererte med en kontraktfestet belønning av risiko og belønning i det
omfanget litteraturen beskriver. I prosjektet Østensjø skole, ble likevel kontraktene delvis
tilpasset bruken av BIM, og det var en form for delt risiko og fortjeneste mellom arkitekt, RIB,
RIV og RIE. Dette skyldes bruken av en totalunderentreprise, som medførte en del problemer,
som nevnt tidligere. Problemet med en delvis risiko og ansvarsfordeling er at ikke alle aktørene
blir deltagende i dette. Så selv om den aktuelle gruppen muligens får et tettere og bedre
samarbeid, så kan det av likevel oppstå kommunikasjonsproblemer med utenforstående aktører.
Avslutningsvis er det verdt å nevne at det er langt fra vanlig å operere med en total deling av
risiko og fortjeneste i byggeprosjekter i dag, men det kan være en fordel å være åpensinnet og
oppdatert på slike nye kontraktrelasjoner.

5.2.3 Prosjektgruppe
Bruken av prosjektgrupper er et annet prinsipp fra IPD. Ideelt sett skal en prosjektgruppe
opprettes så tidlig som mulig, og inkludere alle sentrale aktører. Gruppen fungerer som en
midlertidig organisasjon, med varighet ut prosjektets tidsløp. Gruppen preges av et tett
samarbeid, klare og definerte prosjektmål og et likestilt hierarki hvor kunnskapen til alle
aktørene utnyttes.
Teori: Det er ingen tvil at desto tidligere samarbeidet starter, desto større er potensialet for
suksess (Krygiel & Nies, 2008). Entreprenører som jobber i et tett samarbeid med en
prosjektgruppe, bestående av sentrale aktører, under prosjekteringsfasen, vil støte på færre
barrierer ved bruken av BIM, enn entreprenører som jobber i et typisk generalentreprisemiljø
(Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).
Et av de viktigste utgangspunktene for prosjektgruppen er et tidlig engasjement av sentrale
aktører. Prosjektgruppen bør inneholde store aktører som eier, arkitekt og entreprenør, men
også rådgivende ingeniører og underentreprenører. Et tidlig engasjement fører til at aktørenes
kunnskap blir utnyttet fra konseptnivå til detaljering og produksjon. Dette fører til et bedre
beslutningsgrunnlag.
Bruken av disse prosjektgruppene er ikke vanlig i dagens byggebransje, men det er blitt mer
vanlig med samlokalisert prosjektering. Forskjellen fra en IPD-prosjektgruppe og en
prosjekteringsgruppe, er at samarbeidet starter noe senere i prosjekteringsgruppen, og
reduseres eller avsluttes etter endt prosjektering. Ingen av prosjektene opererte med en IPDprosjektgruppe, men samtlige prosjekter praktiserte samlokalisert prosjektering, ICE.
I prosjektet Hagebyen, ble som nevnt, Veidekke engasjert i forprosjektet. Antall involverte
aktører i prosjekteringsgruppen var svært omfattende, som representert i resultatene. Aktørene
ble engasjert ikke lenge etter Veidekke ble involvert i prosjektet, og kunne bidra i forprosjektet.
Dette førte til en god prosjekteringsprosess og en økonomisk lønnsomhet.
I prosjektet Konfektfabrikken, ble også Veidekke engasjert i forprosjektet. I motsetning til
Hagebyen ble ikke alle sentrale prosjekteringsaktører involvert direkte etter Veidekke
engasjement, og kunne dermed ikke bidra med sin kunnskap i forprosjektet. RIV ble engasjert i
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detaljprosjektet, mens RIE først ble engasjert i produksjonsfasen. Dette fører til at muligheten til
å utnytte kunnskapen fra disse aktørene, i forprosjektet, ble redusert. Som igjen førte til
modellproblematikk og tap av gode ideer og løsningsalternativer.
I prosjektet Østensjø skole, ble Veidekke engasjert i detaljprosjektet. Andre sentrale
prosjekteringsdeltakere ble også involvert i detaljprosjektet. Tatt utgangspunktet til Veidekke i
betraktning, ble andre sentrale aktører engasjert så tidlig som mulig. Når det er sagt, viser
resultatene at hvis entreprenøren, og da også andre sentrale aktører, først engasjeres i
detaljprosjektet, oppstår det en del problematikk med hensyn til modellen. I dette prosjektet
førte sent engasjement og dårlig modellgrunnlag, fra arkitekten, til at modellen ikke var
tilstrekkelig detaljert i forkant av produksjonsfasen.
Teori: Avklar prosjektets mål, verdier, ansvar og forventninger, da en god visualisering av
prosjektet gjør at flere interessenter kan delta i prosjektet gjennom langt mer meningsfulle
analyser og vurderinger (Kunz & Fischer, 2012).
Som nevnt, preges en prosjektgruppe av blant annet av en felles målrettet prosess. For at denne
prosessen skal fungere, er det viktig at mål, verdier og ansvar synliggjøres for alle delaktige
aktører.
I prosjektet Hagebyen, ble det fokusert på å formidle felles målsetninger, med forankring i de
valg som ble gjort. I tillegg ble det satt tydelige prioriteringer, med filosofien at “toget går
uansett”. Dette fungerte bra for Hagebyen. I prosjektet Østensjø skole, undervurderte
totalunderentreprenøren viktigheten av sin egen tilstedeværelse under ICE-møtene. Dette
resulterte i en dårlig kommunisering av verdier og formål, som igjen ført til manglende
kvalitetssikring, fra prosjekterendes side. I prosjektet Konfektfabrikken oppstod lignende
problemer, da de tekniske underentreprenører leide inn konsulenthjelp, og dermed ikke var til
stede under møtene.
Teori: Hvert område av ekspertise vil se på problemer fra forskjellige innfallsvinkler og vil
bringe nyttig kunnskap til fellesskapet. I motsetning til materialer og bygningskomponenter, er
ideer billige. Man må være åpen for at de beste ideene kan komme fra hvor som helst (Krygiel &
Nies, 2008).
En av fordelene med en prosjektgruppe er at flere sentrale aktører er samlet i en tidlig fase av
prosjektet. Forskjellige aktører sitter på forskjellige ekspertise og kunnskap. Samlet sett har
prosjekteringsgruppen et stort omfang av ekspertise, og dette må utnyttes. La alle aktørene delta
i planleggingen og utviklingen av løsningsalternativer.
Resultatene viser at alle prosjektene undersøkt, utnyttet denne kunnskapen til en viss grad.
Prosjektene utnyttet seg av Involverende Planlegging, som innebærer at alle involverte tar del i
fremdriftsplanleggingen og diskuterer løsninger sammen. Undervurdering av egen
tilstedeværelse under ICE-møtene har ført til noe redusert utnyttelse av ekspertise.
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5.2.4. Utvikling av modellen
Det er klart at utviklingen av modellen legger grunnlaget for all bruk av modellen. En god
modellutvikling kjennetegnes med et tett og samlokalisert samarbeid, forskjellige disipliner
utvikler egne delmodeller, disse modellene integreres til en modell, god kvalitetssikring og en
kontinuerlig oppdatering under produksjonsfasen.
Teori: Samlokalisert modellering er vitalt under prosjekteringen.
Samlokalisert modellering er utgangspunktet for en hver velutviklet modell. Dette ble oppfylt av
samtlige prosjekter, gjennom bruken av ICE.
Teori: Sentrale bruksområder, som kollisjonskontroll, krever at rådgivende ingeniører fra
forskjellige fagområder/disipliner, utvikler deres del av prosjekteringen (Eastman, Teicholz,
Sacks, & Liston, 2011) .
Det er viktig at hver disiplin utvikler sin modell separat fra andres modellering. Dette utelater
ikke at samarbeid undervis er viktig. Hver disiplin krever spesialiserte programvarer, og har
fokus på forskjellige aspekter av prosjekteringen. I samtlige prosjekter ble disiplinspesifikke
modeller utviklet.
Teori: Funksjoner som kollisjonskontroll og fremdriftsvisualisering krever en veldefinert og
strukturert modell (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011). Det er derfor viktig med en tett
oppfølging av aktørenes modellering underveis.
Som ansvarlig for samkjøringen av modellene, er det viktig av Veidekke regelmessig utfører
kvalitetssikringer av delmodellene. Solibri Model Checker kan brukes til å kjøre automatiske
regelsjekker for kontroll av modellkvaliteten, og ble brukt av samtlige prosjekter. Til tross for
dette ble det avdekket til dels manglende kvalitetssikring, og det anbefales å gjennomføre en
hyppigere og grundigere kvalitetssikring.
Teori: Et viktig utgangspunkt for vellykket bruk av BIM, er at alle aktørenes modellinformasjon
samles i en felles modell. En delt 3D-modell fungerer som grunnlaget for alle byggeaktivitetene.
(Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).
Etter utviklingen av separate delmodeller, er det viktig at disse integreres til en felles modell.
Denne felles modellen blir utgangspunktet for viktige bruksområder, som visualisering av
fremdriftsplanen (4D), energi effektivisering og FDV-funksjoner. Samtlige prosjekter integrerte
sine delmodeller og brukte den samkjørte modellen videre i prosjektet.
Teori: Undersøkelser viser at det å først lage 2D-tegninger, og deretter erstatte disse med en 3Dmodell, er en dårlig erstatning for direkte 3D-modellering (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston,
2008).
Utviklingen av separate 2D-tegninger som støtte for BIM-modellen er ikke en god løsning.
Bruken av 2D-tegninger som prosjekteringsgrunnlag, før utviklingen av 3D-modeller er heller
ikke effektivt. Eneste bruk av 2D-tegninger bør være relatert til utskrivingen av
arbeidstegninger fra BIM-modellen.
I prosjektet Hagebyen har bruken av 2D-tegninger vært minimal. Det nevnes at håndverkerne
har etterspurt 2D-tegninger, og dette har blitt tilrettelagt. I tillegg nevnes det at flere
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leverandører fortsatt krever 2D-tegninger. Dette bør i utgangspunktet ikke påvirke
modelleringen, da 2D-tegninger kan hentes ut av BIM-modellen uten stor innsats.
Derimot i prosjektet Østensjø skole, har 2D-tegninger blitt anvendt mye. Modellen manglet
tilstrekkelig detaljeringsnivå, og dette førte til at arbeidstegningene og byggtekniske detaljer ble
utført i 2D. Dette reduserer potensialet til BIM kraftig, grunnet blant annet bruksområder som
kollisjonskontroll utelates.
Teori: For at BIM-modellen skal beholde sin verdi gjennom prosjektet, er det viktig med
kontinuerlige oppdateringer. Ved overgangen til produksjonsfasen vil flyten av informasjon øke
kraftig. Suksessen til prosjektet er knyttet til hvor effektivt denne informasjonen blir behandlet,
sporet og distribuert i modellen (Hardin, 2009).
Under produksjonsfasen er det vanlig at det oppstår endringer i forhold til prosjekteringen. For
at modellen skal fortsette å være aktuell, er det viktig at disse endringene reflekteres i modellen.
I prosjektet Hagebyen ble det utført en del “som bygget”-korreksjoner, da spesielt med tanke på
fundamenteringen, som var viktig for videre arbeid i produksjonsfasen. I prosjektet Østensjø
skole var modellen i utgangspunktet for lavt detaljert, dette i tillegg til en dårlig modellstruktur
førte til få “som-bygget”-korreksjoner under produksjonsfasen. Intervjuobjektet ved prosjektet
Konfektfabrikken hadde ingen informasjon angående korreksjoner under produksjonsfasen.

5.2.5 Interoperabilitet
Med interoperabilitet menes evnen til å utveksle data på tvers av applikasjoner, fagområder og
bedrifter. En god interoperabilitet er av de viktigste utgangspunktene for en effektiv bruk av
BIM, gjennom sammenstilling av de disiplinspesifikke modellene.
Teori: Den mest fundamentale formen for interoperabilitet er direkte utveksling fra en
applikasjon til en annen, gjennom standardiserte filformater (Eastman, Teicholz, Sacks, &
Liston, 2011).
Bruken av IFC-formatet muliggjør en utveskling fra en applikasjon til en annen. Dette er
utgangspunktet for en velutviklet interoperabilitet. Alle de undersøkte prosjektene brukte det
standardiserte filformat IFC, og med dette muliggjorde en direkte utveksling fra en applikasjon
til en annen. Teorien tilsier at dette er den fundamentale formen for interoperabilitet.
Til tross for dette nevnes det at i detaljprosjektet, har det oppstått parallellprosjektering med
bruken av dwg.-formatet, grunnet etterspørsel etter det gamle og trygge. Dette skapte
problemer, da Veidekke forholdt seg til IFC-leveransen, mens rådgivere gjorde nødvendige
endringer ved å ”jukse” i dwg. Et eksempel på dette var at endringer vedrørende pelene ble
utført med en tekstboks i 2D, mens BIM krever at pelenes navn endres, og har blant annet
resultert i at feil rør har blitt boret.
Teori: BIM bidrar til visualisering og forståelse på tvers av disipliner og fagområder, gjennom
3D-visning (Grilo & Jardim-Goncalves, 2010). Bruken av modellen som grunnlag for
kommunikasjonen vil føre til tettere samarbeid og større tverrfaglig forståelse.
BIM-teknologien legger til rette for en god kommunikasjonsprosess. BIM har potensialet til å
fungere som et felles språk for utvekslingen av data mellom ulike systemer og aktører. Samtlige
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prosjekter har utnyttet verdien til BIM som et kommunikasjonsverktøy, gjennom bruken av
samlokalisert prosjektering. Gjennomføring av ICE blir diskutert senere i drøftingen.

Figur 22: Eksempel på kommunikasjonskaos. (Veidekke, 2012c)

Figur 22, viser et eksempel på en dårlig kommunikasjonsprosess. BIM har et stort potensiale
som et kommunikasjonsverktøy.
Teori: Interoperabilitet på et minimum, eliminerer behovet for å manuelt kopiere data som
allerede er generert i et annet program. Manuell kopiering av delvis prosjektdata motvirker
sterkt iterasjon under prosjekteringen, som kreves for å finne de beste løsningene på komplekse
problemstillinger (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).
En av de store fordelene med BIM-teknologien er samarbeidet rundt en modell, og dermed
avvikling av dobbelt arbeid. Manuell kopiering innebærer en kopiering av data som allerede
generert i en annen applikasjon. Med manuell menes at denne informasjonen modelleres på ny, i
motsetning til en automatisk kopiering.
Prosjektet hagebyen nevner at manuell kopiering ble noe brukt. Veidekke har ikke hatt en
direkte oversikt over hva rådgiverne har tatt fra hverandre, men det nevnes at blant annet RIV
har manuelt kopiert romprogrammet fra Arkitekten. De to resterende prosjektene har ingen
oversikt over hvilken grad de rådgivende ingeniørene har utnyttet manuell kopiering. Det
tekniske aspektet av manuell kopiering er i større grad knyttet til de rådgivende ingeniørene,
men påvirker entreprenøren i form av større tidsbruk.
Teori: BIM er relativt nytt i byggebransjen, og kunnskapen er begrenset blant personellet i
bedrifter. Det er derfor viktig å tilpasse brukerterskelen slik at omfanget er håndterbart for
personellet. Det er viktig å ikke ta i bruk for mange nye programvarer til å begynne med.
I og med at brorparten av Veidekkes BIM-prosjekter utføres for å tilegne seg kunnskap og
erfaring, er det viktig å sikre at personellet ikke overbelastes av informasjon og programvarer.
Prosjektet Hagebyen har hatt et stort omfang av bruksområder, men har løst dette ved å bruke
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Excel som hovedverktøy. Ved å importere data til Excel, strukturerer man informasjonen fra
modellene i en databaseform på et nivå som mange brukere kan håndtere og bearbeide. I tillegg
er det flere programvarer som ikke er integrert direkte opp mot BIM, men kan bruke data fra
Excel. De fleste av BIM-programvaren var ukjent for Veidekkes ansatte, mens Excel er kjent og
etablert. Tilsvarende er MS Project mye brukt, og det er viktig for Veidekke at MS Project kan
brukes som planleggingsverktøy sammen med Navisworks for å lage framdriftsplaner. Dette
senker brukerterskelen vesentlig for å komme i gang.
Prosjektet Konfektfabrikken brukte en annen fremgangsmåte, redusere omfanget av
bruksområder, og dermed også antallet programvarer. Dette fungerte godt for dem. Derimot ved
prosjektet Østensjø skole, ble for mange bruksområder planlagt gjennomført, og førte til at
personellet måtte håndtere flere ukjente programvarer. Dette ledet igjen til at litte gikk som
planlagt.

5.2.6 Modellutveksling og BIM-servere
En av de vanskeligste utfordringene med bruken av BIM, er utvekslingen av modelldata fra en
aktør til en annen. Ofte er flere forskjellige BIM-applikasjoner i bruk samtidig, og grensesnittet
mellom disse er dårlig. Utfordringen oppstår i sammenheng med utviklingen av en pålitelig
prosess for modellutveksling. Standardisert filformat er en start, men ikke alene en komplett
løsning.
Teori: Fordelen med en BIM-server er at alle BIM-applikasjonene leser av og skriver til samme
digitale modell. I tillegg tillater en BIM-servere en tilnærmet direkte samarbeidsprosess, da
endringer i modellen reflekteres hos alle klientene. BIM-servere en av nøklene til å utvide
fordelene og forbedre påliteligheten til IFC (Calvin & Fisher , 2002).
En BIM-server er en intern datalagringsstasjon, hvor all modellinformasjon lagres på. I
motsetning til en fil-basert server, skriver alle til samme digitale modell. Ved hjelp av IFCformatet kan forskjellige aktører samarbeide rundt en modell.
Ingen av prosjektene undersøkt, opererte med en slik BIM-server. Det ble oppgitt at interne
servere ble brukt, med disse var av typen fil-baserte servere. Problemet med en fil-basert server,
er det samme som ved en applikasjon-til-applikasjon utveksling. Forskjellen er at en fil-basert
server gir en enklere tilgang og deling av disse filene.
Teori: To problemer som oppstår ved fil-basert utveksling er det er nesten umulig å bevare all
informasjon i modellen ved utveksling mellom forskjellige programvarer, i tillegg er modellene
store og enormt informasjonsrike, og dermed blir utvekslingen en tidkrevende prosess. Fil-basert
utveksling er ikke en gjennomførbar løsning på problemene (Kiviniemi, Fischer, & Bazjanac,
2005).
Fil-basert utveksling er både tid- og ressurskrevende. Som nevnt i teorien, oppstår det
problemer i sammenheng utvekslingen av de enorme filene. Filene inneholder informasjon for
alle prosessene, og dette øker faren for tap av informasjon underveis. Teorien nevner i tillegg en
prosess inkluderende IDM og MVD, som en foreslått løsning på dette problemet.
Samtlige prosjekter benyttet seg av fil-basert utveksling. Dette førte til at store mengder tid og
ressurser ble brukt til å sikre at riktig informasjon nådde mottakeren, samtidig som at ikke
annen informasjon gikk tapt under utvekslingen. Prosjektet Østensjø skole meldte at vedrørende
samkjørte modeller oppstod det en del feil, som ikke ble oppklart. Dette er trolig grunnet en
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mangelfull utvekslingsprosess. Det skal nevnes at bruken av MVD-prosesser er “state of the art”
innen BIM og interoperabilitet, og innebærer bruken av de mest avanserte tekniske løsningene
som er tilgjengelige. Det kan ikke forventes at en bedrift på et tidlig BIM-stadium skal kunne
utnytte dette til det fulle, men det er viktig å holde seg oppdatert og heve listen fra prosjekt til
prosjekt.
Teori: Det er klart at man ønsker å unngå tap av informasjon ved modellutveksling. Det er viktig
å sikre at relevant informasjon når frem til mottakeren og at ikke annen informasjon går tapt
underveis.
Man kan ramse opp høyteknologiske prosesser og de ypperste løsningene innenfor litteraturen,
men det viktigste er i utgangspunktet å sikre at rett informasjon når mottakeren, i tillegg til at
annen informasjon ikke går tapt underveis.
Som nevnt, benyttet ingen av prosjektene seg av MVD. Prosjektet Hagebyen har utnyttet seg av
prinsipper bak IDM, som handler om å kartlegge hvilken informasjon som er nødvendig for en
spesifikk modellaktivitet. Dette har ført til at Veidekke har vært tydelig på hvilken informasjon
som er viktig, og har hatt fokus på at dette. Det nevnes i intervjuet at informasjonen som har gått
tapt ved utvekslingene har vært ubetydelig grunnet dette.
Prosjektene Konfektfabrikken og Østensjø skole, har vært noe mer utydelige når det kommer til
prosesskartleggingen, og har også hatt flere problemer knyttet til dette enn prosjektet
Hagebyen.
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5.2.7 Virtual Design and Construction
VDC, er som tidligere nevnt, en arbeidsmetodikk for bruk og håndtering av tverrfaglige modeller
for å fremme og støtte prosjektets mål og suksesskriterier. VDC bygger på Lean-tankegangen,
ved å ha fokus på hva som tilfører prosjektet verdi, og minimerer det som er lite hensiktsmessig.
Teori: VDC bidrar til optimalisering av BIM-modellering i prosjektene ut i fra formål og
bruksområder, og veileder prosjektene i bedre tverrfaglig samhandling i prosjekteringen.
(Veidekke, 2011b)
Bruken av VDC-metodologien er muligens det viktigste verktøyet for en effektiv bruk av BIM.
VDC fører til en rask utvikling av en tverrfaglig BIM-modell. Samtlige av prosjektene undersøkt,
fortalte at VDC-metodikken ble implementert i prosjekteringen.

Figur 23: Viser en reduksjon i kjellerarealet etter verdioptimalisering. (Veidekke, 2012c)

Prosjektet Hagebyen utmerket seg på mange områder. Det har vært en stor satsing på VDC, med
støtte sentralt i Veidekke. Det har vært fokusert på å identifisere interessenter i
beslutningsprosesser og involvere disse og deres kompetanse inn i prosjektutviklingen for å
optimalisere prosjektet fra starten av. Dette har blant annet resultert i en verdioptimalisering av
bygget. Som figur 23 viser, førte verdioptimaliseringen til en reduksjon i det totale kjellerarealet.
Dette grunnet nøye vurdering av eierens behov og ønsker, som førte til oppdagelsen av
ineffektivt areal.
Det overordnede formålet med VDC-metodikken, er å redusere tidsbruken i prosjekteringsfasen.
Figur 24, viser en oversikt over tidsbruken til forskjellige aktiviteter i prosjekteringsfasen.
Overraskende nok, konsumerer håndteringen av informasjon over halvparten av tiden i
prosjekteringen (58 %).
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Figur 24: Viser at ved bruken av VDC, kan tidsbruken i prosjekteringen reduseres betydelig.

I forkanten av prosjekteringen, ble det utviklet en problemstilling fra Veidekkes side, i prosjektet
Hagebyen. Denne problemstillingen innebar om VDC-prosessene kan bidra til å redusere
tidsbruken i prosjekteringen. Etter endt prosjektering, kunne Veidekke konkludere med at en
god bruk av VDC, kan definitivt redusere den totale tidsbruken. Dette er et resultat som kan
støtte opp om teorien.
Også prosjektene Konfektfabrikken og Østensjø skole hadde en god bruk av VDC. Dette førte til
en meget rask prosjektering, grunnet god kommunikasjon og raske tilbakemeldinger. Som igjen
oppstod på grunn av avviklingen av kommunikasjonsverktøyene mail og telefon.
Teori: ICE-metodologien forsøker å fjerne de fleste ikke-verdiskapende avsporingene fra
oppmerksomheten til de prosjekterende. ICE-prosjektering oppnår raskere fullføring av
prosjekteringen, og generelt høy kvalitet på produktet (Kunz & Fischer, 2012).
En av de viktigste faktorene innen VDC, er samlokalisert prosjektering Formålet med ICE er å
redusere de ikke-verdiskapende aktivitetene. Dette oppnås gjennom samlokalisert arbeid, der
tidsbruken på å avklare mål, metoder og ansvar, reduseres. Årsaken til dette er at ved å være
samlokaliserte oppnår man en direkte kommunikasjon. Samtlige prosjekter opererte også med
ICE, som en del av VDC-metodikken.
I prosjektet Hagebyen, har det vært et stort fokus på ICE, og det har vært veldig gode erfaringer
med denne måten å jobbe på. Erfaringene fra prosjektet tilsier at bruken av ICE vil gi de ulike
partene, som er avhengige av hverandre for å løse sine oppgaver, tid til å jobbe med løsningene
sammen, slik at man raskere og mer effektivt kommer fram til gode løsninger. ICE-møtene ble
holdt ukentlig, hver tirsdag fra 08:30 til 15:30, altså nesten en full arbeidsdag.
Prosjektene Konfektfabrikken og Østensjø skole holdt også ukentlige ICE-møter, med en varighet
på en arbeidsdag. Prosjektet Konfektfabrikken oppdaget i midlertid et problem, som adressert
tidligere, knytte til ICE-møtene. Problemet oppstod i sammenheng med innleid konsulenthjelp,
fra de tekniske underentreprenørenes side. Disse konsulentene satt ikke på myndigheten til å ta
avgjørelser på vegne av underentreprenørene. Dette fører til at den direkte kommunikasjonen
hemmes.
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Figur 25: Viser resultatet fra undersøkelsen om hvilken grad ICE-møtene har tilført verdi. Rangert fra 1 – 5.
(Veidekke, 2012c)

Figur 25, viser resultatet fra en undersøkelse utført i etterkant av prosjekteringen, ved
prosjektet Hagebyen. Undersøkelsen kartla i hvilken grad prosjekteringsaktørene følte ICE
hadde tilført verdi til forskjellige aktiviteter i prosjekteringsfasen. Skalaen er rangert fra en til
fem, og gjennomsnittet var på over fire. Dette er et resultat som støtter opp om teorien, som sier
at ICE vil tilføre betydelig verdi til prosjektet.
Teori: Bruken av et høyteknologisk iRoom, muliggjør en enkel presentasjon, beskrivelse og
vurdering av ulike prosjektperspektiver samtidig (Kunz & Fischer, 2012). I tillegg kan analyser
og evalueringer av prosjekteringskvaliteten nå ut til alle deltakerne. Et iRoom er en viktig del av
den samlokaliserte prosjekteringen.
En viktig del av ICE, er å ha et høyteknologisk rom, som har tilstrekkelig utstyr for å støtte den
samlokaliserte prosjekteringen. Dette innebærer datamaskiner, prosjektorer og SMART Boards.
I tillegg er det nødvendig med et intranett der datafiler og annet informasjon kan deles på tvers
av aktørene.
Samtlige prosjekter hadde tilgang til et slikt rom, og utnyttet dette godt. Det er ikke ønskelig å gå
i tekniske detaljer her, kun undersøke om det faktisk be brukt.
Teori: Deltakere av prosjekteringen bør dekomponere sine aktiviteter inn i deloppgaver av kort
varighet, slik at de kan stille spørsmål som kan besvares enkelt og minimere varigheten av
potensielt omarbeid (Kunz & Fischer, 2012).
Under ICE-møtene er det viktig at aktiviteten dekomponeres i mindre oppgaver slik at
eventuelle problemer kan tas tak i under møtene, i tillegg til at feil eller mangler oppdages før
store mengder arbeid blir utført på feil grunnlag.
I prosjektet Hagebyen ble det fokusert på å bryte opp planene i mindre biter, slik at hver uke ble
egne milepeler/delmål. Dette førte til at effektiviteten til møtene økte, og ICE ble et nyttig
verktøy. Vedrørende prosjektene Konfektfabrikken og Østensjø skole var informasjonen om
dette ikke tilgjengelig.
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5.2.8 Ettertidsfasen
Mulighetene ved bruken av BIM slutter ikke etter ferdigstilt bygg. Den utviklede modellen er et
godt utgangspunkt for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Modellen kan brukes til å styre
systemer i bygget, som ventilasjon, evakuering, låsmekanismer osv. I tillegg kan modellen
brukes som et godt utgangspunkt for vedlikehold og eventuelle utbygginger.
Teori: Fra en entreprenørs synsvinkel handler BIM og ettertidsfasen om å sikre at modellen har
tilstrekkelig omfang, detaljeringsgrad, og informasjon for det eierens påtenkte formål. (Eastman,
Teicholz, Sacks, & Liston, BIM Handbook, 2011)
For en entreprenørbedrift handler bruken av BIM, i ettertidsfasen, om å overlevere en modell
som tilfredsstiller de funksjonene eieren ønsker modellen brukt til i ettertidsfasen.
I prosjektene Hagebyen og Konfektfabrikken, var som nevnt, ikke bruken av BIM kontraktfestet.
Dette betyr at eieren ikke hadde noen ønsker om å bruke BIM i ettertidsfasen. Veidekke kunne
derfor utelate bruken av innsats og ressurser for å utvikle en hensiktsmessig modell til
ettertidsfasen.
Derimot i prosjektet Østensjø skole, var bruken av BIM kontraktfestet. Eieren hadde et krav om å
få overlevert en modell som kunne brukes til FDV-funksjoner. Grunnet en dårlig strukturert
modell, og mangelfull detaljering, ble en “light”-modell utviklet ved siden av prosjektmodellen.
Denne var tilstrekkelig beriket med informasjon for å tilfredsstille eierens behov. Tatt i
betraktning problematikken med den opprinnelige modellen, var dette en god løsning for å
oppfylle kontraktsvilkårene. Når det er sagt, fører dette til ekstra arbeid, og ideelt sett bør kun
en modell utvikles i prosjektet.
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6
Konklusjon og
veien videre
6.1 Konklusjon
Veidekke kan sies å være en av Norges ledende entreprenørbedrifter, vedrørende bruken av
BIM. Det satses bredt på BIM, med støtte sentralt i Veidekke. Dette har resultert i at Veidekke for
alvor har begynt å omstille prosjektprosessene sine, for å sikre tilretteleggingen av en effektiv
BIM-bruk. Både byggebransjen og Veidekke er fortsatt i en læringsprosess, og det er i dag ikke
mulig å utnytte, fult ut, verdipotensialet til BIM. Når dette er sagt, er det fortsatt et stort
forbedringspotensial i Veidekkes prosjekter.
Felles for alle prosjektene var bruken av Virtual Design and Construction, håndtering av
tverrfaglige modeller for å fremme og støtte prosjektets mål og suksesskriterier. Dette
inkluderer gjennomføringen av en samlokalisert prosjektering, Integrated Concurrent
Engineering. Bruken var noe varierende, men jevnt over bra, og samtlige prosjekter meldte at de
oppnådde en raskere prosjektering enn normalt. Dette viser at Virtual Design and Construction
er godt integrert i Veidekkes prosesser, og har gitt positive resultater.
Manglende kontrakt- og entreprisetilpasning ble oppdaget hos samtlige prosjekter. Ingen BIMeller samarbeidsfremmende kommersielle betingelser, annet enn krav til bruken av IFC og
deltakelse i de samlokaliserte prosjekteringsmøtene, ble oppdaget. Dette kan føre til at aktørene
i prosjektet vekter egne mål høyere enn prosjektets felles mål. I tillegg anbefales det i større grad
en deling av risiko og fortjeneste. Vedrørende opprettelsen av en prosjektgruppe med varighet
ut prosjektets tidsløp, er dette Integrated Project Delivery på et høyt nivå, og det viser seg at
byggebransjen, i dag, ikke er omstilt for dette. Pr. dags dato, er bruken av en totalentreprise, med
en tilhørende prosjekteringsgruppe som samarbeider gjennom ICE, en god
prosjektgjennomføring. Dette var tilfellet i samtlige prosjekter, og ga positive resultater.
Når det kommer til Veidekkes engasjement, ble Veidekke engasjert i forprosjektet i to av
prosjektene, mens i det siste ble Veidekke engasjert i detaljprosjektet. Tatt dagens byggebransje
i betraktning er en deltakelse i forprosjektet, et tidlig engasjement, og entreprenører bør direkte
søke etter prosjekter som krever dette. Det er litt drastisk å forkaste alle prosjekter som tilbyr
involvering først i detaljprosjektet, men en sen involvering kan være direkte hemmende for
bruken av BIM. Sett bort i fra disse felles forbedringspotensialene, viser funnene i drøftingen at
graden av en vellykket BIM-bruk varier stort i prosjektene.
Østensjø skole, som antas å være på et nybegynnernivå vedrørende bruken av BIM, preges av en
dårlig strukturert modell og en mislykket gjennomføring av de planlagte bruksområdene. Dette
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skyldes delvis et manglende fokus på gjennomføringen av BIM i planleggingsfasen.
Forbedringspotensialet ligger i å utvikle en god og virkelighetsnær definering av
bruksområdene, i tillegg til formidling av klare og definerte prosjektmål. Her må sentrale
spørsmål besvares som hvilke BIM-egenskaper ønskes å utnytte, og hvilke elementer kreves i
modellen for dette. Det må også tas hensyn til hvem som skal bruke modellen, hvem som skal
levere hvilken informasjon, og når. Det er viktig at egen kompetanse tas i betraktning når
omfanget av bruksområder bestemmes, og heller redusere den planlagte bruken av BIM. Ved
siden av dette, er det viktig å undersøke de forskjellige prosjektaktørene, vedrørende deres evne
til å bruke BIM, før kontraktinngåelsene.
Dette vil igjen bidra til å redusere problemene som oppstod under utviklingen av modellen.
Dårlig modellstruktur førte til en økt bruk av 2D-tegninger og en liten bruk av BIM i
produksjonsfasen. Vedrørende bruken av diverse tilleggsprogramvarer, er det viktig å justere
brukerterskelen slik at det er overkommelig for personellet. Videre er det viktig å kontinuerlig
oppdatere modellen under produksjonsfasen slik at den forblir aktuell. Dette vil øke det
potensielle bidraget fra BIM under produksjonsfasen.
På lik linje som prosjektet Østensjø skole, antas prosjektet Konfektfabrikken å være på et
nybegynnernivå, hva angår bruken av BIM. Uavhengig av dette, kan det sies at prosjektet
Konfektfabrikken gjennomførte en god bruk av BIM. Et redusert omfang av bruksområder, førte
til at alle planlagte bruksområder også ble gjennomført. Vedrørende forbedringspotensialer,
anbefales det å utføre en bedre bakgrunnsundersøkelse av aktørenes BIM-kunnskap, slik at det
unngås at innleide konsulenter står for modelleringen. I tillegg bør omfanget av bruksområder
økes noe ved neste prosjekt, slik at bruken av BIM gradvis fører til en økonomisk lønnsomhet.
Prosjektet Hagebyen, som antas som et viderekommet BIM-prosjekt, har totalt sett hatt en god
bruk av BIM. Til tross for dette ble det oppdaget en til dels manglende kvalitetssikring av
prosjekterende. Det anbefales derfor en tettere oppfølging av modelleringen, for å sikre at
kvalitetsnivået er tilstrekkelig. Når det er sagt, er det store forbedringspotensialet av et teknisk
perspektiv, og ligger i bruken av programvarene. Prosjektet Hagebyen benyttet seg av en
applikasjon-til-applikasjon modellutveksling ved hjelp av IFC-formatet. Dette fører til at faren
for tap av informasjon er stor, og utvekslingene krever nøye overvåkning. Isteden bør steget tas
videre i retningen av prosesser som inkluderer bruken av Model View Definition, og BIM-servere.
Dette vil bidra til å sikre at rett informasjon når mottakeren og annen informasjon forblir intakt.
Det har ikke vært ønskelig å gå i tekniske detaljer i denne oppgaven, kun å kartlegge hvilke
muligheter som finnes. Det skal nevnes at bruken av MVD-prosesser kan omtales som “state of
the art” innen BIM og interoperabilitet, og innebærer bruken av de mest avanserte tekniske
løsningene som er tilgjengelige. Det kan ikke forventes at en bedrift på et tidlig BIM-stadium skal
kunne utnytte dette til det fulle, men det er viktig å holde seg oppdatert og heve listen fra
prosjekt til prosjekt.
Kort oppsummert kan det nevnes at Veidekkes BIM-bruk i dag, hovedsakelig gjennomføres for å
skape en store bredde av kunnskap og erfaring i bedriften. Prosjekter som antas å være på et
nybegynnernivå, må forsikre seg at en grundig planleggingsfase gjennomføres, som legger
fundamentet for bruken av BIM i hele prosjektet. Prosjekter som er mer viderekomne bør ta
sikte mot nye teknologiske fremskritt, samtidig vil det vær fordelaktig at filosofien bak
Integrated Project Delivery implementeres i entreprisformene og kontraktene i større grad enn
tidligere.
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6.2 Veien videre
Juridiske uenigheter har vist seg å være en utfordring ved bruken av BIM. Videre arbeid er nødt
til å fokusere på kontraktrelasjoner, entrepriseformer og utfordringer vedrørende eierskap av
BIM-modeller. Det er viktig å engasjere den juridiske profesjonen og forsikringsbransjen i
forberedelsen av kontrakter som støtter integreringen av samarbeidende modeller og teknologi
i byggebransjen. Viktige faktorer er deling av risiko og fortjeneste, samt fordeling av ansvar, og
tidlig involvering av sentrale aktører. BIM-spesialiserte kontrakter er allerede under utvikling,
av blant annet The American Institute of Architects, the Associated General Contractors of America
og Design-Build Institute of America.
En annen utfordring som har vist seg vanskelig å løse, er utveksling av modeller på tvers av
fagområder og programvarer. Det er da snakk om interoperabilitet. Man kan anta at i takt med
økt bruk av BIM i byggebransjen, vil også antall produsenter av BIM-programvarer øke. Det er
viktig at videre forskning vektlegger en effektiv og stabil utvekslingsprosess av modeller.
BuildingSMART er en ledende organisasjon på dette, det er viktig at flere bedrifter melder seg
inn i samarbeidet.
Til slutt, er det ønskelig å rette søkelyset mot bruken av BIM i produksjonsfasen. Dette er
muligens fasen i et byggeprosjekt, der forskningen på BIM, har kommet kortest i utviklingen.
Flere fordeler ved bruken av BIM i produksjonsfasen har allerede blitt oppdaget, men er lite
utbredt. Det er trolig et veldig stort potensiale å hente, ved en effektiv bruk av BIM i
produksjonsfasen. For å kunne utnytte dette potensialet er en rekke av tilleggsprogramvarer
nødvendige. Videre arbeid er nødt til å fokusere på utviklingen av disse programvarene, og
hvordan enkelt kunne linke disse programmene opp mot BIM-modellen. Flere organisasjoner er
allerede i gang med dette, DPR Construction testet nylig ut et system for sporing av materialer på
byggeplassen. Rafael Sacks (2010), nevner et konsept kalt KanBIM, som er et BIM-relatert
system basert på The Last Planner SystemTM.
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Planlegging
1. I hvilken fase ble Veidekke engasjert i prosjektet?

2. Var bruken av BIM kontraktfestet, eller ble dette gjort på eget initiativ fra Veidekke?

3. Ble kontraktene tilpasset bruken av BIM, da med tanke på risikofordeling og deling av
informasjon?

4. Oppstod det problemer med tanke på entrepriseformen og bruken av BIM, hvilke var disse?

5. Ble BIM tidlig involvert i prosjektet?

6. Ble det tidlig bestemt hva BIM skulle brukes til og utarbeidet en detaljeringsplan, ble egen
kompetanse og erfaring tatt i betraktning?

7. Ble det opprettet en prosjektgruppe med representanter fra sentrale aktører vedrørende
bruken av BIM?

8. Hvilke parter har bidratt med utarbeidelsen av modellen, og når startet deres engasjement?
Deltatt

Idefase

Prosjektering

Produksjon

ARK (arkitekt)
RIV (ventilasjon)
RIE (elektro)
RIB (byggeteknisk)
ENT (entreprenør)
RIG (grunn)
BYGGH (byggherre)
ANDRE

9. Integrated Project Delivery (IPD), er mye diskutert i byggebransjen. Er noen av prinsippene
bak denne prosjektleveringsmodellen prøvd implementert i prosjektet? På hvilken måte?
10. Hvilke kommersielle betingelser ble brukt i kontrakten med underentreprenører og
eventuelle andre tjenesteytere?
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Kommunikasjon og interoperabilitet
1. Hvilke BIM-programvare ble brukt under prosjektet? Hvis flere aktører bidro, hadde disse
samme eller forskjellige programvarer?

2. Ble andre programvarer brukt i tillegg til BIM-software, for å utvide mulighetene?

3. Hvordan var interoperabiliteten (utveksling av data/informasjon) i prosjektet? I hvilken grad
ble standarder brukt (buildingSMARTs IFC osv.)?

4. Ble det brukt samlokalisert prosjektering (ICE)?

5. Modellerte alle partene sine egne modeller, som senere ble integrert til en modell?

6. Hvordan var oppfølgingen/kvalitetssikringen av modellen til underentreprenører og andre
deltagere av modelleringen?

7. I hvilken grad ble manuell kopiering brukt (endringer/oppdateringer i ens modell, ble
manuelt innsatt i en annens modell)?

8. Jobbet alle partene med samkjørte og oppdaterte modeller? Hvilke problemer oppstod i
sammenheng med samtrafikkevnen og koordinering av data?

9. Bidro BIM til i fremme bruken av Lean-prinsipper i prosjektet, på hvilken måte?
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Produksjon, gjennomføring og bruk
1. Ble Veidekkes felles retningslinjer for bruken av BIM fulgt i prosjektet, og/eller erfaringer og
oppdagelser fra tidligere prosjekter?

2. I hvilken grad har prosessene i byggeprosjektet blitt endret for å tilrettelegge for BIM?

3. Hvilken fremgangsmåte ble brukt ved utviklingen av modellen? Hvordan var forløpet til BIMmodelleringen? (eksempel: 2D-tegninger fra arkitekt -> 3D-modell utviklet av Veidekke
m/rådgivere)

4. I hvilken grad ble 2D CAD brukt som støtte i prosjekt?

5. Antagelse på hvor stor kostnad bruken av BIM har medført (prosent byggeprosjekt totalt)?

6. Bidro BIM til en antatt økt lønnsomhet, hvis ikke, var det lønnsomhet i form av læring?

8. Var det områder i prosjektet BIM burde vært brukt til? Eventuelt områder det ikke burde vært
invester ressurser til, som krevde mer enn det ga?

9. Var det andre utfordringer som oppstod, og fordeler som ble oppdaget?
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Bruksområder (ønsket bruk, planlagt bruk og faktisk bruk)
Her ønskes det å sammenligne hvilke bruksområder BIM var ønsket brukt til, hva det ble
planlagt brukt til og hva det faktisk ble brukt til.
Bruksområde

Ønsket Planlagt Faktisk

Tidligfasen
Anbudskalkulasjon
Tidlig samarbeid mellom forskjellige fagområder
Støtte prosjektplanlegging og kostnadsestimeringer
Tidlig og nøyaktig visualisering
Optimalisere energieffektivisering
Forbedre bygningens ytelse og kvalitet
Produksjon
Målestokk mot prosjekteringshensikt
Automatisk oppdatering av konsistens (form, funksjonalitet og
innhold)
Synkronisere prosjektering og fremdriftsplanlegging (4D)
Kollisjonskontroll
Større bruk av prefabrikkering
Støtte “trimmet bygging”
HMS tiltak
Mengdeuttak
Koordinere og synkronisere innkjøp
Ettertid
Operasjonelle fordeler
Fordeler knyttet til vedlikehold og evt. utbygging

Hvis BIM-modellen ble brukt til noen av disse bruksområdene, beskriv gjerne litt om hvordan
dette ble gjennomført: Kollisjonskontroll, mengdeuttak og estimasjoner,
fremdriftsplanlegging (4D), økt grad av prefab, koordinasjon på byggeplassen.
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Ettertid
1. Ønsket eieren utarbeidelsen av en BIM-modell til senere bruk, hvis dette var tilfellet, hvilke
bruksområder?

3. Hvordan påvirket dette modelleringen underveis? Førte dette til tettere oppfølging og
oppdatering av modellen til “As built”?

4. Til slutt, er det informasjon du tror er relevant til oppgaven som ikke er nevnt ti
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