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Forord
Rapporten er utført i forbindelse med avsluttende hovedprosjekt, ved Høgskolen i Oslo og
Akershus. Rapporten er skrevet våren 2013 i samarbeid med AF Bygg Oslo. Vi valgte denne
oppgaven fordi vi har en generell interesse innenfor datamodelleringsverktøy og ønsket å
være fremtidsrettet. Det falt oss da naturlig å skrive om 4D BIM, som er det neste store
paradigmet innenfor Building Information Modeling.
Vi vil gjerne rette en stor takk til vår veileder Christian Nordahl Rolfsen for hjelp med
tilrettelegging, gode innspill og et alltid godt humør. Prosjektleder i AF Bygg Oslo, Pål Erik
Moen Hansen for tilrettelegging og veiledning under case studiet på K5 Aller. Katja Cook i
Trimble for opplæring i Vico Office, og for velvillig oppfølging gjennom hele prosessen. BIM
strateg i Peab Norge, Mark Felix Rettberg for gode innspill og nye tanker omkring temaet.
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Sammendrag
Denne rapporten er et resultat av et hovedprosjekt utført av studenter ved linjen for
konstruksjonsteknikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus våren 2013, for AF Bygg Oslo.
Oppgaven har tittelen:
4D BIM – Fremdriftsplanlegging og prosjektstyring
Rapporten handler om 4D BIM, og i hvilken grad dette kan ha en nytteverdi i
fremdriftsplanlegging og prosjektstyring i entreprenørbransjen. Formålet med rapporten er å
belyse dette, og i tillegg beskrive hvilke forutsetninger som må ligge til rette i en bedrift for å
kunne utnytte en 4D BIM, og se på utbredelsen i Norge.

Gjennom innledende studier ble det klart at det var flere fordeler, mange snakker om og er
positive til 4D BIM, men det er fortsatt er lite utbredt i Norge.

Rapporten inneholder en teoridel som tar for seg 4D BIM generelt og hvordan dette kan
utnyttes i byggeprosessen. For å gi leseren en bredere forståelse for tematikken omtales
emner som byggeprosess, fremdriftsplanlegging, BIM, Location-Based Management Systems
og Lean Construction, som alle er faktorer som man må ha kjennskap til for å kunne sette
seg inn i nytteverdien av 4D BIM.

For å få egne erfaringer ble det gjennomført en casestudie. Her ble det utarbeidet en
fremdriftsplan og 4D simulasjon til referanseprosjektet K5 Aller, ved hjelp av et 4D BIM
program, Vico Office.

Det ble gjennomført en undersøkelse for å kartlegge utbredelsen, og hvilke erfaringer
entreprenørbransjen i Norge har innenfor temaet.
Det er konkludert med at bruk av 4D BIM verktøy gir et stort potensial for å optimalisere
fremdriftsplaner og forbedre prosjektstyring. Det er derimot en del forutsetninger som må
ligge til rette i bedriftene for at de skal få et tilstrekkelig utbytte av 4D BIM, dette er også en
av årsakene til at det enda ikke er særlig utbredt i Norge.
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Definisjoner
Tabell 1 gir en oversikt over sentrale begreper som ofte forekommer i rapporten, og ikke
nødvendigvis er definert der de er benyttet. Begrepene et satt i alfabetisk rekkefølge.
Denne rapporten forutsetter at leseren kjenner til de vanligste uttrykkene.
Tabell 1 Definisjoner

Nr.

Begreper

Definisjoner/ Forklaringer

1.

3D BIM

Visualisering i BIM

2.

4D BIM

Visualisering og fremdrift i BIM

3.

5D BIM

Visualisering, fremdrift og kostnad i BIM

4.

Aktør

Aktør kan være en person, en gruppe eller en virksomhet.
Aktørene er de eneste som handler i systemet. De tildeles roller,
oppgaver osv.

5

Anbud

Et bindende tilbud om å utføre et arbeid

6.

Entreprenør

Person eller firma som utfører arbeid for andre, vanligvis et
større bygge- eller anleggsarbeid

7.

Flowline

Skråstrekdiagram

8.

Fremdriftsplan

Plan som forteller hvilke aktiviteter som skal utføres når, hvor og
av hvem

9

Ganttdiagram

Diagram som benyttes til prosjektplanlegging

10.

Iterativ

En handling som stadig gjentar seg

11.

Kalkyle

Ferdig oppstilt resultat av en kalkulasjon

12.

Prosess

Kan være fysiske arbeidsoperasjoner og en tankemessig
utvikling. I begge tilfeller er formålet normalt å frembringe et
bestemt resultat

13.

Råfil

Originalfilen til det programmet filen ble opprettet.

14.

Scheduling

Fremdriftsplan

15.

Software

Programvare
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Forkortelser
Tabell 2 gir en oversikt over en rekke sentrale forkortelser som ofte forekommer i rapporten.
Forkortelsene et satt opp i alfabetisk rekkefølge.
Tabell 2 Forkortelser

Nr.

Forkortelser

Betydning

1

AC

ArchiCAD

2

BIM

Building information model/modelling

3

BOQ

Bill-of-Quantities

4

CAD

Computer-aided design

5

CPM

Critical path method

6

EDB

Elektronisk databehandling

7

HMS

Helse, miljø og sikkerhet

8

IDM

Information Delivery Manual

9

IFC

Industry foundation classes

10

IFD

International Framework for Data Dictionarys

11

ISO

International Organization for Standardization

12

LBMS

Location-based management system

13

LBS

Location breakdown structure

14

MEP

Mechanical, electrical, plumbing

15

PERT

Program evaluation and review technique

16

SIM

Site improvement work

17

VO

Vico Office
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Vi har valgt å studere hvordan bruk av 4D BIM, i fremdriftsplanlegging og prosjektstyring,
best kan benyttes i entreprenørbransjen for å få en bedre oversikt i byggeprosjekter, og
dermed optimere fremdriften og kutte kostnader. Vår motivasjon for dette er at en stor del
av de unødige kostnadene som oppstår i en byggeprosess kommer som følge av manglende
koordinasjon, manglende evne til å forutse problemer og dårlig logistikk. Vi mener 4D BIM
kan bidra med å bedre dette. Selv om det vil være urealistisk å forvente at en fremdriftsplan
skal kunne ta høyde for alle mulige konflikter som kan oppstå på en byggeplass, vil et
verktøy som kan hjelpe til med å forutse bare en liten del av dette spare
entreprenørbransjen for mye penger.
Målgruppen for denne oppgaven er aktører innen entreprenørbransjen som kunne tenke seg
å bruke 4D BIM som et verktøy i planlegging og prosjektstyring, og studenter som ønsker å
lære mer om et av de mange bruksområdene innenfor BIM.
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1.1.1 Litteraturstudie
Før vi skrev en problemstilling til oppgaven vår gjorde vi en litteraturstudie av tidligere
hovedprosjekter og masteroppgaver om tema BIM.
I første del av litteraturstudiet fokuserte vi på hovedprosjektoppgaver fra Høgskolen i Oslo
og Akershus med tema BIM, dette ga oss en god oversikt over hva som var skrevet om fra før
og hvilke deler som var mindre belyst.
Konklusjonen til (Grønningen, Zasada, & Wade, 2009) var at BIM bør brukes til mer en et
visualiseringsverktøy, og at det bør brukes til å organisere komplekse prosesser uten alt rot
med papirer.
(Nøkkevangen, Stenhaug, Thurmann-Nielsen, & Tomren, 2012) undersøkte problemer
knyttet til implementeringen av BIM og BIM-styrte prosjekter. Konklusjonen som var mest
interessant for oss var at de synes avanserte BIM modeller ikke ble brukt til sitt fulle
potensiale på byggeplassen, og at det burde være mulig å få med 4D- og 5D BIM
simuleringer, kalkyle og digitalisering av FDV-dokumentasjon.
I (Sætra & Smørdal, 2012) hovedoppgave prøvde de ut en del forskjellige BIM verktøy for å
lage en 4D dag til dag simulasjon til å beskrive fremdrift, dette hadde de store problemer
med.
Vi leste også Ramstad sin masteroppgave om Bygnings Informasjons Modell (BIM) og
fremdriftsplanlegging av produksjon. Denne ga oss en god grunnleggende innføring i BIM og
konkulusjonen hans var at 4D BIM til fremdriftsplanlegging ble vanskelig med den
teknologien som var tilgjengelig da (2011).
Dette la grunnlaget for hvilke områder innenfor 4D BIM i byggeprosessen vi var interessert i
å studere. Vi så at 4D BIM var et tema under vekst og utvikling. Basert på dette bestemte vi
oss for at vår problemstilling skulle omhandle 4D BIM i fremdriftsplanlegging og
prosjektstyring.
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1.2 avgrensning
1.2.1 Tematisk avgrensning
Vi har i vår casestudie valgt å bruke Vico Office til å utarbeide en fremdriftsplan, fordi det
ville vært for omfattende å sette seg inn i flere verktøy. Vi kunne benyttet flere programmer,
men ved å velge kun ett program får vi god tid til å sette oss nøye inn i denne programvaren.
Det sikrer at arbeidet vi gjør med dette programmet blir optimalt. Dette gir en bedre innsikt i
hvordan 4D BIM fungerer, når det er dette vi vil belyse, ikke hvilken programvare som er
best.
Med tanke på oppgavens omfang og mengde valgte vi kun å se på råbygget i
fremdriftsplanen. Vi vil få frem prinsippet uten at dette skal være veldig tidskrevende. Vi
mener at prinsippet om fremdriftsplanen kommer godt frem med kun råbygget.
Vico Office Suite er en komplett pakke som tilbyr mange funksjoner innenfor 3D, 4D og 5D
BIM. Spesielt blir det lagt vekt på å knytte fremtidsplanen opp mot kostnader. Vi har valgt å
se bort ifra det fordi dette ikke er nødvendig for å lage fremdriftsplanen. Derfor har vi kun
brukt Vico Office til å lage en fremdriftsplan, ikke inkludert noen materialkostnader eller
kostnader knyttet til arbeidstimer.

1.2.2 Geografisk avgrensning
Temaet har i seg selv ingen geografiske avgrensninger, men i undersøkelsesdelen har vi kun
hentet informasjon fra norske entreprenører. Fordi dette er mest relevant for oppdragsgiver
AF Bygg Oslo.
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1.3 Formål
Å forstå fordelene ved bruk av og forklare effekter ved innføring av 4D BIM, i
fremdriftsplanlegging og prosjektstyring.

1.4 Problemstilling
I hvilken grad er 4D BIM til hjelp for å optimalisere fremdriftsplaner og forbedre
prosjektstyring i entreprenørbransjen?
Delspørsmål:
-

Hvilke forutsetninger må ligge til rette for å innføre 4D BIM i en entreprenørbedrift?

-

Hva kan være årsaken til at 4D BIM ikke er mer utbredt i Norge?

4
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2 Metode
Metoden beskriver fremgangsmåten man bruker til å samle og tilegne seg kunnskap om et
emne. Alle midler som kan være med å fremme målet med oppgaven, er en metode.
For at en metode skal kunne brukes i samfunnsvitenskapelig forsknings- og utviklingsarbeid,
må blant annet følgende grunnkrav være oppfylt.


Vi må ha samsvar med den virkeligheten vi undersøker



Det må skje en systematisk utvelging av data



Vi må ha mest mulig nøyaktig bruk av data



Resultatene må presenteres på en slik måte at det åpner for kontroll, etterprøving og
kritikk



Resultatene må åpne for ny erkjennelse og de samfunnsforholdene en står overfor,
og slik gi grunnlag for videre forsknings- og utviklingsarbeid og for økt erkjennelse
(Holme & Solvang, 1996).

Det er hovedsakelig to typer metoder som tas i bruk, kvalitativt og kvantitativt metode. Man
må velge metode ut ifra hvordan man vil at oppgaven skal utforme seg.

2.1 Drøfting av metode
2.1.1 Kvantitative metode
Kvantitativ har med mengde, antall og størrelse å gjøre. Kvantitative fremgangsmåter brukes
når det skal belyses spørsmål om hvordan fordelinger samsvarer, når data skal bearbeides og
analyseres statistisk (Arntzen, Tolsby, Askerøi, Kokkersvold, & Barikmo, 2010).
Fordelen med de kvantitative metodene er at de tar sikte på å forme informasjonen om til
målbare enheter. Det gir oss mulighet til å regne ut prosenter å se sammenhenger av store
mengder (Dalland, 2007).

5

4D BIM – Fremdrift og Prosjektstyring

2.1.2 Kvalitativ metode
Kvalitativ metode er en metode for generalisering av kunnskap hvor man undersøker hvilke
meninger og erfaringer deltakeren har. Data kan finnes ved både tale, skrift eller
fremkomme gjennom observasjon (Arntzen et al., 2010).
Metoden egner seg bra når undersøkelsen gir besvarelse som ikke lar seg måle eller tallfeste
(Dalland, 2007).
2.1.3 Kombinasjon av metoder
I noen sammenhenger kan det være hensiktsmessig å kombinere metodene. Dette kan være
med på å beskrive situasjonen bedre (Dalland, 2007). Følgende eksempel kan belyse
hvordan både kvantitative og kvalitative metoder kan kombineres. Hvis man undersøker
arbeidsulykker på byggeplasser kan man finne kvantitativ data på antall skader, og i tillegg
spørre deltakerne og høre deres meninger og holdninger gjennom et kvalitativt intervju.
2.1.4 Litteraturstudie
Før en oppgave er det viktig å gjøre en litteraturstudie om emnet. Den innledende
litteratursøket har som mål å gi et bilde av hva som allerede er skrevet om problemområdet
man ønsker å arbeide med. I letingen etter relevant litteratur er det en fordel å prøve å
plassere problemområdet innenfor et hovedemne (Dalland, 2007).
Med oversikt over feltet man skal studere har man et helt annet utgangspunkt for å
planlegge det videre arbeidet. Man vet bedre hva som er skrevet og hvor man skal finne den
aktuelle litteraturen. Dette gjør det lettere å se hvor man er interessert i å konsentrere
oppmerksomheten. Da kan man presisere og avgrense problemstillingen til for eksempel et
tema som er lite beskrevet tidligere (Dalland, 2007).
Med klare avgrensinger av problemstillingen blir det lettere å søke frem relevant litteratur.
Litteratur er et viktig grunnlag for studieoppgaven, det er denne kunnskapen oppgaven tar
sitt utgangspunkt i, og som problemstillingen skal drøftes i forhold til (Dalland, 2007).
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2.2 Valg av metode
Vi har nå sett at det er forskjellige metoder man kan ta i bruk, så da må det gjøres ett valg. Vi
vil gjennomføre en spørreundersøkelse til en rekke store entreprenørselskaper som holder
til i Norge. Vi vil stille korte konkrete spørsmål som vil kreve en fyldig besvarelse. Dette vil gi
kvalitativ data der vi i etterkant vil studere besvarelsen og komme med en konklusjon. Store
deler av oppgaven vår vil også innebære at vi innsamler data gjennom faglitteratur for å gi
en besvarelse på problemstillingen. Da vil vi se på tidsskrifter, bøker og tidligere master- og
bachelor oppgaver om temaet BIM. Vi skal også finne en programvare som kan brukes til å
fremstille en 4D BIM og bruke det i et praktisk forsøk. Vi vil da bruke data fra de erfaringene
dette gir oss til å besvare problemstillingen.
2.2.1 Informanter og programvare
Spørreundersøkelse:


Peab Norge AS, Mark-Felix Rettberg, BIM Strateg.



Kruse Smith AS, Gunnar Skeie, Utviklingsleder BIM.



NCC Constructions AS, Magne Ganz, Prosjektleder VDC & Partnering.



Statsbygg, Øystein Graffer, Senioradvisor BIM.

Intervju:


Peab Norge AS, Mark-Felix Rettberg, BIM Strateg.

Møter:


AF Bygg Oslo, Pål Erik Moen-Hansen, prosjektleder.



AF Bygg Oslo, Håkon Persby Livgaard, Prosjekteringsleder.

Program:


Vico Office.

Kurs:


Katia Cook, Vico Office.

Seminar:


HiOA buildingSMART seminar

7

4D BIM – Fremdrift og Prosjektstyring

2.2.2 Gjennomføring
I litteraturstudie brukte vi studentoppgaver vi fikk låne av intern veileder. Vi brukte
søkemotorer som BIBSYS, IEEE Xplore og Google Scholar.
I casestudiet måtte vi anskaffe studentlisenser til Vico Office Suite og ArchiCAD 15 og 16.
Vi anskaffet e-post adressene til de som arbeider med BIM i ulike entreprenørselskaper. Vi
sendte de spørsmål og fikk besvarelse. Var det er noen spørsmål vi ville ha videre svar på så
tok vi kontakt, og holdt kontakten oppe gjennom det videre arbeidet.
2.2.3 Validitet
Innsamlet data er relevant i forhold til oppgaven, i den form av at det gir oss relevant
kunnskap om temaet og at det gir svar på problemstillingen vår. Spørreundersøkelsen vår gir
oss et godt blide på hvor langt man er kommet med implementeringen av BIM og 4D BIM i
Norge. Teoridelen vårt gir oss kunnskap om fremdriftsplanlegging generelt, og legger
grunnlaget for at vi kan besvare problemstillingen.
2.2.4 Objektivitet
Det er få personer som har bred kompetanse og god erfaring med BIM i Norge. Så de
personene vi møter med kompetansen som kreves til å svare på våre spørsmål vil til en viss
grad ha innvirkning på våre tanker rundt temaet.
2.2.5 Generaliserbarhet
Dette temaet gjelder alle mulige prosjekter i entreprenørbransjen. Konklusjonene vi trekker
vil gjelde generelt for alle mulige fremdriftsplaner og prosjektstyring i alle typer
byggeprosjekter, og ikke bare referanseprosjektet vi har tatt for oss i denne rapporten.
Størrelsen på prosjektet derimot kan påvirke lønnsomheten med innføring av dette
systemet.
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2.2.6 Kildekritikk
Kildekritikk er et samlebegrep for metoder brukt for å skille verifiserte opplysninger fra
spekulasjoner (Dalland, 2007).
Vi startet vår litteraturstudie med å se på andre bacheloroppgaver, her kunne vi se videre på
de kildene de har brukt for å finne data. Dette var til hjelp, men siden BIM er et nytt tema i
stadig utvikling er det viktig at vi også benytter nyere tidsskrifter som samsvarer med dagens
situasjon. I andre deler av oppgaven har vi brukt litt eldre forskning på temaer som ikke har
forandret seg mye.
I vår oppgave har vi brukt søkemotorer som høgskolen har tilgjengelig for å finne
forskningsrapporter, bøker, master- og bacheloroppgaver og tidsskrifter om temaet. Disse
kildene gir oss relevant og pålitelig informasjon for å kunne svare på problemstillingen.
I casen med Vice Office har vi brukt nettkurset vi hadde med Vico, Vico sin håndbok og egne
erfaringer fra programmet til anskaffelse av data. Vi har hovedsakelig bare fått data fra Vico
om programmet, og ikke fra noen utenforstående annet enn oss selv. Dette kan være med
på å skape et skjevt bilde av programvaren. Ved delen av oppgaven der vi ser på andre BIM
programvarer og prosjektoppfølgingsprogrammer har vi benyttet hjemmesidene til
programmene. Disse sidene er ikke objektive i forhold til programmene ved at de i hovedsak
vektlegger fordelene.
I vår undersøkelse snakket vi med de som har ansvar for BIM i et utvalg bedrifter, men vi har
ingen garanti for at dette er et representativt utvalg og at deres svar gjenspeiler hele
entreprenørbransjen i Norge. Da burde vi nok hatt et større utvalg.
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3 Teori
3.1 Byggeprosessen
Byggeprosessen omfatter alle prosesser som fører frem til eller er forutsetning for det
planlagte byggverk. Dette betyr at byggeprosessen som begrep dekker en rekke delprosesser
av ulik karakter. Planlegging, styring, anskaffelser, finansiering, utleie/salg, regulering,
byggemelding, godkjenning, programmering, prosjektering, produksjon, prefabrikasjon og
montasje, innflytting og driftsstart osv. (Eikeland, 1998).

3.1.1 Indre og ytre effektivitet
En byggeprosess vil si det som skjer fra byggeprosjektet begynner og utover. Da ser man på
produktet, kvalitet, kostnader og tidsforbruk frem til produktet tas i bruk.
Forhold som har konsekvenser for ressursforbruk, kostnader og tidsforbruk er avhengig av
prosjektets indre effektivitet. Høy grad av indre effektivitet gir mindre bruk av ressurser, tid
og kostnader til å frembringe det resultatet som prosjektet skal skape. Kvalitetskostnader
knyttet til å rette feil og korrigere kvalitetsavvik er i mange tilfeller en sentral årsak til høye
kostnader og ekstra tidsforbruk. Det er som oftest mindre ressurskrevende å unngå feil, enn
å feile og rette. Derfor er kvalitetssikring et viktig verktøy til å øke den indre effektiviteten
(Eikeland, 1998).
Med ytre effektivitet vil imidlertid kvaliteten ha med kundens krav og forventinger. Ytre
effektivitet er utrykket for byggeprosessens evne til å tilfredsstille de mål, krav og
prioriteringer som knyttes til prosjektet av byggenæringens kunder. Kunden er prosjektets
eier (byggherre/tiltakshaver), som bærer ansvaret og risikoen for prosjektet som helhet, og
som har rettigheten til å høste verdien av bygget i ferdig tilstand (Eikeland, 1998).
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3.1.2 Planlegging- og styringsprosesser
Prosjekteier og prosjektleders oppgave er i hovedsak å administrere planlegging- og
styringsprosessene og innkjøp- og anskaffelsesprosessene.
Planlegging og styring kan ofte deles opp i fem enkle sekvenser:


Analysere visjoner, mål, andre premisser og usikkerheter.



Fastsette operasjonelle mål og/eller en plan.



Iverksette planen.



Følge opp utviklingen og registrere avvik fra planen.



Iverksette korrigerende tiltak og/eller korrigere planen.

Denne type oppsett kan spesifiseres og brukes til forskjellige typer styringsformål, som
produktets kvalitet, produktets kostnader, eller prosessens kvalitet (f. eks HMS) og fremdrift.
Disse prosessene blir spesifisert av den administrative planleggingen. Denne planleggingen
innebærer å tildele tid, arbeidskraft og øvrige ressurser til aktivitetene. Til dette formålet er
det ulike planleggingsverktøy man kan bruke, som flytdiagrammer, ganttdiagrammer, CPM
(critical path metod) og PERT (program evalutation and review technique) (Eikeland, 1998).
Det har vært en stor utvikling av slike EDB-baserte (elektronisk databehandling) verktøy som
kan gjennomføre simuleringer av prosessene som skal gjennomføres. Dette fører til bedre
oversikt, og at man kan forutse eventuelle uønskelige situasjoner (Eikeland, 1998).

3.1.3 Fremdriftsplanlegging
En fremdriftsplan skal inneholde de aktivitetene som må gjennomføres på et prosjekt. Den
skal også fastsette start, varighet og ferdigstillelsesdato for prosjektet, eller for en aktivitet.
Man legger da til starttid på en aktivitet, og når det er forventet at den skal være ferdig. For
at byggeprosessen skal bli mest mulig lønnsom og effektiv må entreprenøren sørge for at
flere kan arbeide samtidig, og at det blir minst mulig byggestopp. Byggestopp kan oppstå ved
at for eksempel to arbeidsteam blir satt opp på en jobb på samme sted til samme tid, eller at
materiale ikke har kommet til arbeidsplassen når de trengs. Hvis entreprenøren får fastsatt
så presist som mulig når et arbeidsteam er ferdig med en aktivitet, så har han mulighet til å
planlegge når andre arbeidere, som er avhengige av at denne aktiviteten er ferdig, kan
starte. Arbeidsstopp er vanskelig å unngå hele veien, men med en god og nøyaktig
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fremdriftsplan er det stor sannsynlighet for at prosjektet får en høyere effektivitet (Ramstad,
2011).
Den planlagte datoen for når prosjektet skal starte bestemmer også når varer, utstyr og
arbeidere må være til stede. Den bestemmer også når utgifter på innleid utstyr begynner.
Denne datoen er viktig å følge for å holde planlagt budsjett av prosjektet. En forsinkelse i
starten av prosjektet kan bety store kostnader for entreprenøren. Materialer kan bli liggende
og ta plass, bli ødelagt eller stjålet. Innleid utstyr som ikke blir brukt er også dyrt. Derfor er
det viktig at alt ligger til rette for at prosjektet kan starte på den planlagte datoen, for å
unngå store økonomiske tap (Ramstad, 2011).

3.1.4 Planlegging før og under byggingen
Enkelt fortalt er planlegging en prosess som gjør det mulig å forutse fremtidige utfall som
kan være usikre eller ukjente. Det betyr å vurdere fremtiden og gjøre avsetninger for den
ved å samle fakta og meninger så man kan lage en passende handlingsplan (Uher & Zantis,
2011).
Fremdriftsplanleggingen før byggingen har startet gir byggherren muligheten til å se for seg
hvordan byggeprosessen vil utforme seg. Det gir også de forskjellige underentreprenører og
prosjektdeltakere mulighet til å visualisere prosjektet. Det er i denne fasen at bestillinger
med lang leveringstid finner sted, for eksempel prefabrikkerte betongelementer, heiser og
stålkonstruksjonen (Ramstad, 2011).
Denne fremdriftsplanen gir også byggherren bedre oversikt på når de avgjørende store
milepæler i prosjektet finner sted, for eksempel når fundamenter, grunnmur og heissjakter
er på plass. Dette er avgjørende for resten av prosjektet (Ramstad, 2011).
Planleggingen under byggeprosessen er også en veldig viktig del. Her er må alle aktørene
koordineres fra dag til dag. Byggherren må se til at fremdriftsplanen blir fulgt, og gjøre tiltak
om man ligger bak (Ramstad, 2011).
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3.1.5 Hovedfremdriftsplan og detaljplan
Hovedfremdriftsplanen blir satt opp av totalentreprenøren som en grov tidsplan for det
aktuelle prosjektet. Den viser den totale varigheten av prosjektet og den overordnede
strategien for byggingen (Ramstad, 2011).
Detaljplanen blir brukt av byggeledelsen under produksjonen av bygningen. Der er
fremdriftsplanen mer detaljert og brutt ned til aktiviteter. Den viser rekkefølgen og
varigheten på aktivitetene. Det er vanlig at anlegg- eller prosjektleder lager denne planen
(Ramstad, 2011).

3.2 BIM
3.2.1 Innføring BIM
BIM kommer fra det engelske «Building Information Modeling» og kan på godt norsk
oversettes direkte til bygningsinformasjonsmodellering. Ideen om bygningsmodellering
oppsto omtrent samtidig som de første programvarene for bygningsdesign ble utviklet i
løpet av 1970-årene. Utviklingen av BIM ble i starten begrenset av at det var for kostbart
med datamaskiner som var kraftige nok, og senere av suksessen til CAD (computer aided
design) programvarer som ble foretrukket. Men forskningen som skulle til for å gjøre BIM til
et praktisk redskap fortsatte, og i løpet av 1990-tallet la man grunnlaget for objektorientert
modellering av bygningsprodukter. Dagens BIM redskaper er resultatet av en visjon som har
blitt forutsett av mange i de siste tre tiårene, og de vil fortsette å utvikle seg raskt i årene
som kommer (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).
En BIM-modell er ikke bare en 3D-modell hvor man kan gå inn å se hvordan bygget skal bli.
Man får en visuell kontroll av bygget som kan benyttes for å løse prosjekteringskonflikter,
kontrollere design, anbudsgrunnlag og man kan gå inn å se på modellen underveis i
byggeprosessen for å diskutere løsninger på problemer som måtte oppstå. Modellen kan gi
informasjon fra alle de enkelte elementene i et bygg. Dette gjøres ved at alle elementer er
spesifisert og fått tildelt egenskaper og relasjoner. Denne modellen kan gjøres tilgjengelig for
alle aktører i et prosjekt, og alle kan gå inn å studere de delene av bygget som er relevant for
deres arbeid. Modellen kan hele veien endres av de forskjellige brukerne og det vil hele
tiden være en oppdatert modell som er lik for alle. Hvis dette følges opp av brukerne vil
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dette føre til bedre flyt i prosjekteringen, og man slipper problemet med at man sitter med
forskjellige tegninger og at man ikke får med seg revisjoner. Hvis man utnytter BIM modellen
fullt ut, vil dette gi færre prosjekteringsfeil, en smidig byggeprosess og høyere kvalitet på det
ferdige bygget (Vianova, 2013)

3.2.2 Åpen BIM
For at alle aktørene skal få tilgang til modellen må de enten jobbe i det samme systemet,
eller benytte seg av åpen BIM. Hvis man skal jobbe i det samme systemet stiller dette
begrensninger ved at alle deltakerne i prosjektet må ha tilgang til de samme programvarene
med de tilhørende lisenser. Derfor jobbes det nå aktivt for å fremme åpne standardiserte
filformater. I følge (Statsbygg, 2013) er det tre hovedelementer som må på plass for å klare å
bruke BIM i praksis, noe som gjerne illustreres med den såkalte «BIM-trekanten» fra
buildingSMART:

Figur 1 BuildingSMARTs åpenBIM-trekant (buildingSMART, 2013b)

De tre elementene er et omforent lagringsformat, en enighet om terminologi og det å koble
BIM-en til relevante forretningsprosesser.
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3.2.3 IFC
BuildingSMART datamodell er et filformat kalt IFC (Industry Foundation Classes). Dette
filformatet gjør at man får et omforent lagringsformat som kan benyttes til å utveksle
komplekse modeller uavhengig av hvilken programvare man bruker. Medlemslandene i
buildingSMART international har egne utvikling- og implementeringsgrupper som jobber
med utviklingen og implementeringen av buildingSMART datamodell. IFC formatet er basert
på ISO standarden ISO 16739 (buildingSMART, 2012a)

Figur 2 BuildingSMART DATAMODELL (buildingSMART, 2012a)

Produktdatamodellformater som IFC representerer geometriene til enten 2D eller 3D
objekter, og de inneholder også data om hvilken type objekt det er og objektenes
egenskaper og relasjoner. Dette formatet er også den formattypen som inneholder mest
informasjon om objektene. Formater for å overføre data mellom programmer er blitt en
veldig viktig del av utviklingen når det gjelder BIM. Når man gikk over fra 2D til 3D, fikk man
mer komplekse former og sammensetninger av elementer, dette førte til at datamengden og
variasjonen av forskjellige typer data økte enormt, se figur 3. Etter hvert som datamengdene
tilknyttet byggene vokser, må man i stedet for å fokusere på å få utvekslet nøyaktig
informasjon, påse at man får utvekslet den informasjonen man trenger og at kvaliteten på
denne er god (Eastman et al., 2011).
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Figur 3 Viser økningen av data som utveksles når man går fra 2D til 3D BIM (Eastman et al., 2011)

Når man arbeider med BIM vil det være et naturlig ønske å kunne variere mellom ulike
programmer, for å få muligheter og funksjoner som man ikke får hvis man binder seg til bare
en leverandør av programvare. Det er også spesielt viktig å kunne overføre data mellom
forskjellige programvarer når man jobber på tvers av bedrifter i et større prosjekt. I stedet
for å tvinge alle partene i prosjektet til å skaffe seg kostbare lisenser og lære å bruke den
samme programvaren, er det en mye enklere løsning å få de ulike programmene til å kunne
forstå og kommunisere med hverandre. Man ønsker også å unngå egenutviklede løsninger
som gjør at en enkelt programvareplatform får monopol. IFC er åpent for offentligheten og
internajonalt annerkjent som en standard for utveksling og integrering av data i
byggebransjen (Eastman et al., 2011).
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3.2.4 IFD
BuildingSmart dataordbok tok over for IFD Library (International Framework for Data
Dictionarys), etter at IFD Library Group ble en del av buildingSMART International (IFD
Library Group, 2013). Dette er en datastandard for alle typer og egenskaper, som får
datamaskiner til å forstå hverandre. Den gir grunnlag for ett felles språk mellom modellene i
åpenBIM, slik at dette kan tolkes likt av alle aktører og forhandlere. BuildingSMART
Dataordbok automatiserer og effektiviserer en rekke prosesser som produktsøk,
produktspesifikasjon, varehandel og FDV dokumentasjon. De ulike landenes dataordbøker er
definert mot hverandre, så åpenBIM informasjon oversettes automatisk fra land til land.
BuildingSMART dataordbok er basert på ISO Standarden ISO 12006-3 (buildingSMART,
2012b)

Figur 4 BuildingSMART DATAORDBOK (buildingSMART, 2012b)
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3.2.5 IDM
BuildingSMART Prosess, tidligere kjent som IDM eller Information Delivery Manual, angir når
man trenger hvilke type informasjon underveis i byggingen av et prosjekt, eller underveis i
driften av de enkelte bygningsdelene. Den spesifiserer også på hvilke tidspunkt de ulike
aktørene som blant annet arkitekt, entreprenør og ingeniør må komme med nødvendig
informasjon, hvem som trenger denne informasjonen, og setter sammen informasjon som er
nødvendig i tilknyttede aktiviteter som for eksempel kostnadsestimat, materialmengde og
fremdriftsplanlegging. BuildingSMART sin standard for prosesser gjør at alle får en bedre
forståelse for når man skal utveksle informasjon, og hvilken informasjon som skal utveksles.
BuildingSMART prosess er basert på ISO standarden ISO 29481-1 (buildingSMART, 2013a).

Figur 5 BuildingSMART PROSESS (buildingSMART, 2013a)
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3.2.6 4D Historie
Ganttdiagrammet ble utviklet av den amerikanske maskiningeniøren Henry Gantt i 1910, for
å følge med på og å registrere fremdriften i prosjekter, og dette ble en av nøkkelfaktorene i
prosjektplanleggingen i nesten 100 år fremover. Problemet med ganttdiagrammet, nettverkog skråstrekdiagrammer er at de ikke kan visualisere fremdriften, men må benyttes sammen
statiske tegninger. Dette gjør det vanskelig å lage endringer i planene på en rask og effektiv
måte, da det er vanskelig å se hvordan dette påvirker andre elementer i byggeprosessen, og
hvordan de nye planene eventuelt kan komme i konflikt med de eksisterende. 4D CAD, som
er en 3D modell som er linket opp mot en fremdriftsplan, ble løsningen på disse
problemene. Her fikk man et program som kunne linkes opp mot fremdriftsplanen, og gjorde
det mulig å visualisere fremdriften av et bygg over tid (Aouad, Wu, Lee, & Onyenobi, 2012).
4D modeller ble først utviklet på slutten av 1990-tallet av store organisasjoner involvert i
komplekse prosjekter innenfor prosess, infrastruktur og kraftutbygging. Dette var prosjekter
hvor feil eller forsinkelser i henhold til fremdriftsplanen var kostbart. Når byggebransjen
begynte å benytte seg av 3D verktøy, begynte man også å lage manuelle 4D modeller ved å
ta et øyeblikksbilde i 3D modellen av de ulike fasene i prosjektet (Eastman et al., 2011).
I løpet av 1990-tallet begynte man å benytte 4D CAD som en presentasjonsform, og Katleen
McKinney og Martin Fischer utviklet dette videre til å bli et planleggingsverktøy for å se på
tids- og plassinnvirkning underveis i byggeprosessen. Etter hvert begynte man å visualisere
byggeprosessen ved å linke arbeid opp mot arbeidsoppgaver på fremdriftsplanen. Man
begynte også å standardisere integrerte databaser for å lagre samhandlingsinformasjon
mellom byggeaktiviteter og 3D objekter, og det ble også utviklet maler for oppdeling av
arbeidet opp mot objektene (Aouad et al., 2012).
Spesialtilpassede og kommersielle programmer tilrettela for å lage manuelle 4D modeller,
disse linket automatisk sammen 3D elementer, enheter eller grupper av enheter, med ulike
arbeidsoppgaver og aktiviteter knyttet til seg. Ved hjelp av BIM kunne nå
fremdriftsplanleggere lage, se over og redigere 4D modellen enklere og oftere underveis,
noe som førte til bedre og mer presise fremdriftsplaner (Eastman et al., 2011). Utover 2000tallet kom også modeller som inkluderte kostnadsinformasjon, og man fikk BIM i 5
dimensjoner (Aouad et al., 2012).
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3.2.7 4D BIM
I dagens byggebransje er planleggingsprosesser fortsatt i stor del basert på 2D tegninger.
Man lager en fremdriftsplan ut ifra mengder som er tatt fra disse tegningene. Planen
spesifiserer arbeidsoppgaver som må fullføres for å designe og sette opp et bygg, hvor lang
tid disse oppgavene tar og sammenhengen mellom disse. Men hvis man går over til mer
modellbaserte planleggingsmetoder kan dette hjelpe til med å bedre kommunikasjonen
mellom prosjektets aktører og bidra med å minke faren for planleggingsfeil. Dette muliggjør
også en kontinuerlig optimalisering av byggeprosjektet allerede tidlig i designfasen. De som
jobber med prosjektet kan ta kvalifiserte avgjørelser ved å studere og vurdere mange ulike
løsninger i designet (Tulke & Hanff, 2007).
4D programvarer kan simulere byggeprosessen, slik at de illustrerer hvordan bygget utvikler
seg på linje med fremdriftsplanen. Dette gjør det lettere å se komplisert informasjon, som
ellers kan være vanskelig å lese ut av for eksempel et stort og uoversiktlig Gantt-diagram, og
man kan luke ut feil i fremdriftsplanen bare ved å se på modellen (Tulke & Hanff, 2007).
Det gjenstår fortsatt noen utfordringer som hindrer at det blir utstrakt bruk av 4D i
byggebransjen, selv om fordelene i stor grad er anerkjent av allmenheten. Den største
utfordringen er manglende utforming av 4D modellen på et tidlig nok stadium, og at dette
skjer parallelt med at man utarbeider fremdriftsplanen. Mange av 4D programvarene på
markedet i dag forutsetter at man allerede har en ferdig utformet fremdriftsplan og en 3D
modell med høyt detaljnivå. Disse programmene tilbyr manuelle eller halvautomatiske
metoder for å knytte objekter i 3D modellen opp mot aktiviteter i fremdriftsplanen, og man
får muligheten til å detaljstyre ulike parametere for visualisering. Problemet med disse
programmene er at prosessen med å knytte sammen objekter og aktiviteter krever mye
arbeid og det er ofte tungvint. På grunn av manglende integrasjon av 4D funksjoner i dagens
standard planleggingsverktøy blir fremdriftsplanen utarbeidet uavhengig. Problemer som
synligjøres etter at 4D modellen er fullført blir da adressert først etter at den opprinnelige
fremdriftsplanen er ferdig. Et annet problem er at mange 4D simuleringsprogrammer ikke
tar høyde for parametere som materiale og arbeidskraft (Tulke & Hanff, 2007).
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Figur 6 prosessen med å lage en 4D simulasjon, hvor alle elementene må knyttes sammen manuelt (Tulke &
Hanff, 2007)

For å implementere 4D i byggebransjen er det derfor viktig å benytte seg av programvare
hvor man kan lage en simulasjon med en mer integrert og strømlinjeformet tilnærming til
selve fremdriftsplanleggingen, noe som vil øke nytteverdien betraktelig. I tillegg er det viktig
å tilrettelegge for å kunne putte mer informasjon inn i simulasjonen. Hvis man benytter seg
av programmer som lar deg lage en fremdriftsplan og 4D simulasjon basert på informasjon
allerede lagret i en 3D modell, og dette programmet også automatisk kan knytte objekter og
aktiviteter sammen, gir dette mange fordeler og arbeidet vil gå mye raskere. Da kan man
bruke 4D simulering som et verktøy for å utarbeide fremdriftsplaner, i stedet for å bruke det
til å gå over og å kontrollere planen etter at den allerede er laget (Tulke & Hanff, 2007).
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Hvis man benytter seg av BIM, får man en modell med 3D elementer som kan inneholde
store menger informasjon og relasjoner mellom elementene. Når man skal lage en
fremdriftsplan trenger man å vite hvor lang tid aktivitetene tar, dette avhenger av mengder,
hvordan det bygges, forholdene det bygges under, tilgjengelig personell, utstyr og selve
kompleksiteten i prosjektet. Ved å bruke BIM kan man bruke informasjonen lagret i de
enkelte elementene og mengden av denne elementtypen, bidra til å bestemme hvor lang tid
en aktivitet tar. Man samler bidragene fra alle de ulike mengdene fra modellen og knytter de
opp mot aktiviteter som må utføres, og ressurser som skal til for å utføre dette. Her må man
i tillegg manuelt legge inn en del verdier og mengder som er for komplekse og tidkrevende å
legge inn i en modell. Når man slår sammen informasjonen fra modellen og det som er lagt
inn manuelt, er dette med på å fastslå hvor lang tid man bruker på en type aktivitet. Dette
lagres i en database som etterhvert blir fylt opp med ulike verdier og mengder knyttet til
ulike aktiviteter i prosjektet. Da kan man gå inn i databasen og spesifisere for eksempel
vegger og 2. etasje akse B-C, og man vil få opp de mengdene og verdiene som samsvarer
med dette. Slike spesifikasjoner kan omfatte alt fra elementer i bygget, materialtyper, og
lokasjoner som alle er forbundet med aktiviteter i fremdriftsplanen. Varigheten på
aktivitetene bestemmes ut ifra mengdene og en valgt ytelsesfaktor, og skrives inn i
fremdriftsplanen. På denne måten etablerer man gradvis relasjoner mellom objekter i
modellen og fremdriftsplanen, og disse utvikler seg som en helhet. Da slipper man i ettertid
å gå inn å knytte hvert enkelt objekt opp mot de enkelte aktivitetene, bare for å få en 4D
simulasjon. Dette er tidsbesparende og man får et mer presist resultat og i tillegg kan man
evaluere ressurs- og materialbruk underveis (Tulke & Hanff, 2007).
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Figur 7 Forberedelsesprosessen av en 4D simulasjon med bruk av BIM (Tulke & Hanff, 2007)

Når man bruker denne metoden vil hele modellen knyttes opp mot fremdriftsplanen, i
stedet for at hvert enkelt objekt blir direkte knyttet opp til en aktivitet. På grunn av
sammenhengene man har mellom ressursene, 3D objektene og de ulike aktivitetene er det
også enkelt å gjøre endringer underveis, og 4D simulasjonen blir automatisk oppdatert
(Tulke & Hanff, 2007).

23

4D BIM – Fremdrift og Prosjektstyring

3.2.8 4D i byggeprosessen
Når man skal oppføre et bygg trenger man en god plan for å holde styr på ressurser og
fremdriften, da vil man få muligheten til å optimalisere ressursbruken og ha en forutsigbar
fremdriftsplan å forholde seg til. Vanligvis har man en hovedfremdriftsplan, med
nøkkelaktiviteter og milepæler, som en slags overordnet plan. Man har også en detaljplan
som blir brukt under byggingen, denne er brutt ned til aktiviteter og viser rekkefølgen og
varigheten på disse, og man får en detaljert fremdrift av prosjektet (Byström, 2012).
Hvis prosjektet har en viss størrelse vil planene involvere mange parter i flere ledd, og vil
kreve mye koordinering, noe som kan være en utfordring. Hvis man feiler her kan man skape
usikkerhet som resulterer i økt risiko for forsinkelser og man forhindrer optimalisering. De
involverte partene i byggeprosessen bruker ofte også ulike planleggingsverktøy, og
prosjektstyringen benytter seg ofte av statiske ganttskjemaer. Disse kan være vanskelige å
lese og å forstå for utenforstående, og de mangler også en digital kobling seg i mellom. Dette
gjør det vanskelig å få til en detaljert og effektiv koordinering og optimalisering, og man
benytter seg gjerne av antagelser eller generell erfaring fra tidligere byggeprosjekter
(Byström, 2012).
Hvis man benytter seg av 4D teknologien kan man analysere og visualisere forskjellige
aspekter av byggeprosessen, alt fra enkelte bygningsdeler eller hele byggets design i 3D, til
sammenhenger mellom fremdriftsplan, kostnads- og ressursbruk. En 4D modell kan endres
og vedlikeholdes underveis i planleggingsfasen og i løpet av hele byggeperioden. Man kan på
forhånd simulere hvordan bygget vil se ut underveis mens det oppføres, så alle som jobber
med prosjektet kan få et inntrykk av hvordan byggeplassen vil se ut til enhver tid. Men 4D
teknologien kan brukes til mye mer (Aouad et al., 2012).
I planleggingsfasen kan man benytte 4D verktøyer til å vurdere gjennomførbarheten av
forskjellige aspekter i prosjektet, man kan blant annet visualisere fremdriften for de
forskjellige fagene grafisk, og da blir det veldig tydelig om dette kommer i konflikt med
hverandre. Da kan man også vurdere i hvilken rekkefølge man vil gjennomføre forskjellige
faser av prosjektet og hvor man vil plassere ulike ting som containere, tårnkraner og
lignende på byggeplassen, for å få selve byggingen til å gå så smidig som mulig uten
konflikter. Da kan man optimere fremdriftsplanen. I modellen kan man sammenligne ulike
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alternativer, og man vil få et godt og detaljert vurderingsgrunnlag til en relativt lav kostnad
(Aouad et al., 2012).
I design og prosjekteringsfasen kan man bruke 4D modellen til å forbedre byggbarheten til
prosjektet, og man kan finne fordeler og ulemper ved de forskjellige byggeprosessene.
Modellen kan også brukes til å optimere fasene i fremdriftsplanen, og i tillegg kan den
formidle de ulike fasene til brukerne. Byggherren kan gjennom en visualisering av prosjektet
få en bedre oversikt over designet av bygget og hva han betaler for. Man vil få en foreløpig
analyse av hvordan det vil se ut på byggeplassen underveis, og også av de forskjellige
byggefasene og aktivitetene. Hvis man tar med kostnad i modellen får man også bedre
kontroll på budsjettet, og det blir lettere å prise jobben. Til slutt vil det bli enklere å oppdage
konflikter mellom bygningsdeler, og man kan tidlig fatte beslutninger på hvordan dette skal
løses (Aouad et al., 2012).
I byggefasen kan man bruke 4D til å se på de midlertidige aspektene ved byggingen, som
koordinasjon og gjennomføringen underveis i prosjektet. Dette kan for eksempel være å se
på hvor de forskjellige håndverkere vil jobbe i forskjellige tidsrom, eller for å få et overblikk
over logistikken på byggeplassen. Det vil bli enklere å optimalisere bruken av arbeiderene og
å få levert materialer til disse når de trenger det. På byggeplassen kan man bruke modellen
på fremdriftsmøter. Her kan man sammenligne hvor langt man har kommet, hva som faktisk
er bygget, opp mot hvor man har planlagt å være på fremdriftsplanen. Ut ifra dette kan
byggeledelsen se hvordan man ligger an i forhold til arbeidsressurser og kostnader, og
justere dette opp mot modellen. Modellen kan også brukes for å kommunisere med kunden.
Kunden får muligheten til å gå inn å se på fremgangen i bygget, og modellen kan også
visualisere eventuelle endringer som har kommet underveis i byggeprosessen. En 4D modell
kan også formidle i hvilke perioder man trenger å tilrettelegge for spesielle redskaper eller
driftsendringer, og hva dette har å si for byggeprosessen ellers. Man vil få forbedret
koordinasjon av underentreprenører, og man kan se om arbeidet til underentreprenørene
kommer i konflikt med hverandre. Dette både med tanke på lagring av materialer, arbeidslag
som går i veien for hverandre, og at en underentreprenør er ferdig med sitt arbeid i tide
sånn at neste fag kan komme inn å gjøre sitt arbeid (Aouad et al., 2012).
I tillegg kan man benytte 4D modeller i HMS-arbeidet. Man kan legge inn
sikkerhetsreglementet i programmet, som da kan analysere og komme frem til hvor man for
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eksempel vil få arbeid i høyden. Programmet indikerer da hvor man må gjøre sikkerhetstiltak
eller finne en alternativ løsning. Sikkerhetstiltakene kan man legge inn i fremdriftsplanen og
også markere og dermed visualisere i 4D modellen sammen med andre sekvenser (Aouad et
al., 2012).
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3.3 Location-Based Management Systems
I store komplekse byggeprosjekter møter entreprenører på store resursstyringsproblemer.
Spesielt kan kompleksiteten til større prosjekter som sykehus, føre til at arbeidslagene
mister kontrollen over arbeidsmengdene, noe som resulterer i knappe tidsfrister,
diskontinuitet og et jag for å fullføre arbeidet i tide. Konsekvensen av dette er ofte at
kvaliteten synker, tidsfrister utløper og kostnader eskalerer (Kenley, 2011).
Location-Based Management Systems omfatter både et system for planlegging og kontroll.
Fordi stedbasert kontroll først krever en stedbasert plan er det mest hensiktsmessig å
forklare konseptene ved stedbasert fremdriftsplanlegging: steder, mengder, varighet
beregninger basert på mengder, ressurser og produktivitet, og lagdelt logikk.

3.3.1 Location-Based Planning
Med stedbasert produksjon, er det lagt vekt på utførelsen av et arbeid innenfor et område
og sekvensiell ferdigstillelse. Dette former en enkel linje for hver oppgave som starter i
bunnen av et område og slutter i toppen av området. Når et område er fullført fortsetter
oppgaven inn i neste område (Kenley & Seppänen, 2009). Dette blir illustrert i et
skråstrekdiagram som vist i figur 8.

Figur 8 Skråstrekdiagram av fire balanserte aktiviteter (effekten av forsinkelser) (Kenley & Seppänen, 2009)

Stedbasert produksjon krever at man etablerer en hierarkisk LBS (location breakdown
structure), med påfølgende fordel av å få en fysisk virkelighet og samtidig organisere
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arbeidet på stedet. LBS relaterer seg til en fysisk oppdeling av prosjektet, som vist i figur 9
som resulterer i LBS vist i figur 10.

Figur 9 Typisk prosjekt oppdeling for å opprette LBS (Kenley & Seppänen, 2009)

Figur 10 LBS for det typiske prosjektet over (Kenley & Seppänen, 2009)

Produksjon er knyttet til et fysisk område og er derfor ikke avhengig av gjentagende
oppgaver. Mengder vil mest sannsynlig variere fra sted til sted, og oppgaver kan også være
varierende mellom ulike steder (Kenley & Seppänen, 2009).
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3.3.1.1 Sted som enhet til analyse
Stedet er beholderen til data knyttet til ulike mengder av prosjektet. LBS er hierarkisk slik at
de høyere nivåene logisk inneholder all data fra nivåene under. Hvert nivå har ulike formål.
De øverste nivåene er brukt til å optimalisere bygningsrekkefølger, fordi bygg på dette nivået
er uavhengige kan man starte dem i hvilken som helst rekkefølge eller samtidig.
Middelnivåene blir brukt til å planlegge produksjonsflyten i bygget og gjenspeiler ofte fysiske
begrensninger. De laveste nivåene blir brukt til detaljplanlegging og utførelser. Denne
oppdelingen muliggjør innsamling av data i de forskjellige nivåene av hierarkiet. Stedene
inneholder følgende typer data:


Bygningsobjekter og komponenter
Tradisjonelt har disse kun vært tilgjengelig på tegninger. Optimalt bør de være
dokumentert i 3D BIM modell.



Planlagt og faktiske mengder bygningskomponenter
Mengder bør helst hentes direkte ut fra 3D modellen. Mengdeberegning ved hjelp av
beregningskalkyler eller estimat er også mulig, men beregning for hånd burde være
unødvendig når man har 3D modell basert teknologi som Vico Office tilgjengelig.



Produksjonsenheter til byggesystemet
I et byggesystem er montering av komponenter viktig, blant annet den valgte
konstruksjonsmetoden. Derfor bør monteringen inkludere støttekomponenter som
stillas, kraner og lignende. Disse bør måles sammen med material mengder.




Planlagt og faktisk materialkostnad
Byggesystemkostnader
Kostnader for alle komponenter bør bli samlet for hvert sted og hierarkinivå innenfor
LBS. Denne prosessen må være iterativ, fordi lønnskostnader alltid bør beregnes ut
ifra faktisk ressursbruk reflektert i den stedbaserte planen.
(Kenley & Seppänen, 2009).
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3.3.1.2 Aktivitet – metode for kontroll
Aktivitetene er de kontrollerende leddene og inneholder all data som er knyttet til
produksjon av prosjektet; arbeidsressurser, tid og kostnader. En aktivitet er betegnelsen for
alle arbeidsoppgaver av samme type som kan bli gjentatt flere ganger i prosjektet. En
aktivitet har fast ressursbehov, men mengder, arbeidslag og produktivitet varierer mellom
de ulike stedene. En aktivitet inneholder en eller flere mengdeenheter knyttet til en
arbeidsoppgave som kan bli samlet under en logisk oppgave. Beslutningen om å samle
mengdeenhetene blir gjort ut ifra hvordan arbeidet blir utført. Om arbeidet blir gjennomført
som en oppgave bør man samle alle mengdeenhetene i motsetning til arbeid som blir gjort
separat eller ved forskjellige tidspunkt.
Mengdeenhetene definerer omfanget av aktiviteten og stedet (aktiviteten trenger ikke å
eksistere alle steder).
Hver aktivitet er definert i et hierarkisk nivå til LBS. For eksempel blir råbygget reist en etasje
av gangen, så den mest logiske nivåinndelingen er etasjer. En aktivitet inneholder følgende
data:


Standardisert produksjonsdata:
Standard forbruksrate av arbeidslag og resurser. De gir et utgangspunkt for
resursplanleggingsprosessen.



Planlagt og faktisk ressursbehov:
Planlagt resurskrav og faktisk ressursforbruk for aktiviteten



Arbeidslag:
Oppsett av og antall arbeidslag til den planlagte og faktiske produktiviteten til
aktiviteten. Arbeidslag samler resursene for en gitt aktivitet og kan selv ha
egenskaper.



Logiske føringer:
Alle aktiviteter har en logisk sammenheng og rekkefølge gjennom prosjektet.



Forutsetninger for produksjon



Resultater og prognoser:

Tidligere resultater for aktiviteten kan bli brukt til å estimere fremtidig resultat for
aktiviteten.
(Kenley & Seppänen, 2009)
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3.3.1.3 Stedbaserte mengder og aktiviteter,
Mengder er en integrert del av LBMS. Prosjektets Bill-of-Quantities (BOQ) beskriver eksplisitt
alt arbeid som er nødvendig for å fullføre bygget. Mengdeuthenting har tradisjonelt blitt
gjort ved å summere alle mengdene i hele bygget. LBMS krever derimot at man regner ut
mengdene basert på prosjektets LBS. Mengdeuthenting må derfor bli gjort etter man har
delt bygget inn i soner. Vanligvis blir stedbaserte mengder presentert i en tabell (Seppänen,
2009), se tabell 3.
Tabell 3 Stedbaserte mengder for gipsvegg (Seppänen, 2009)

Stedbaserte mengder er viktig, fordi når konsentrasjonen av arbeid varierer rundt om i
bygget, vil enkelte jobber ta lenger tid å fullføre noen steder. Om dette ikke er tatt med i
beregningen, vil dette føre til at arbeiderne som kommer etterpå ikke kan starte med sin
oppgave, og må jobbe med en annen størrelse på arbeidslaget eller tvinge den andre
aktøren til å forlate arbeidsstedet for å få utført arbeidet (Seppänen, 2009).
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Mengdene til en aktivitet definerer aktivitetens sted og varighet på hvert sted. Figur 11 viser
en skråstrek basert på mengdene i tabell 3. Skråstrekdiagrammet viser LBS på vertikal akse
og tidslinjen på horisontalaksen. Aktiviteten er vist som en diagonal strek som illustrerer
arbeidsflyten. Steder med mindre mengder produserer raskere når man antar lik størrelse på
arbeidslag (Seppänen, 2009).

Figur 11 Skråstrekdiagram som viser variasjon av mengder med standard arbeidslagstørrelse (Seppänen,
2009)
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3.3.1.4 Beregning av varighet basert på mengder, ressurser og produktivitet
I stedbasert planlegging er varighet basert på mengder, ressurser og forbruksrate.
Arbeidskraftforbruk er en egenskap til hvert enkelt BOQ element. Forbruksrate er et tall på
hvor mange arbeidstimer som kreves for å produsere en enhet av hvert element.
Forbruksraten tar alltid utgangspunkt i bruk av en bestemt optimal arbeidslagstørrelse, og
den kan variere med ulike størrelser. Verdier for forbruksrate kan være basert på selskapets
erfaringsdata og allmenne produktivitets databaser. I Finland har byggebransjen samlet
produktivitetsdata i en felles innsats siden 1975 (Seppänen, 2009).
Varigheten for et sted kan bli kalkulert ved å beregne totalt antall timer for hvert sted
(mengder på et sted multiplisert med forbruksraten til hver mengdeenhet i aktiviteten).
Fordi resultatet er i timer kan en aktivitet inneholde mengder av forskjellige enheter. Det
totale timeantallet deles så på antall ressurser for å få varigheten i timer, og deles så på
lengden av et arbeidsskift for å få varigheten i dager. Resultatet kan multipliseres med en
vanskelighetsgradfaktor. Som med forbruksrate baserer varigheten seg på at størrelsen på
arbeidslaget er optimalt, og hvor fort arbeidet går kan tilpasses ved å justere antall
arbeidslag. Om sammensetningen av arbeidslaget blir forandret fra det optimale, må
forbruksraten justeres. Varigheten som har blitt kalkulert basert på optimal
arbeidslagstørrelse og tilhørende forbruksrate er det optimale tempoet for aktiviteten
(Seppänen, 2009).
3.3.1.5 Lagdelt logikk
Stedbasert planlegging integrerer CPM (Critical Path Method) i skråstrekdiagrammet.
Istedenfor å tenke på hver sone som en separat enhet, er det etablert en logisk forbindelse
imellom aktiviteter over flere soner. Fordi logikk kan bli automatisert på mange forskjellige
måter ved å bruke steder, blir resulterende logikk kalt stedbasert lagdelt logikk (locationbased layered logic). Prinsippet er at den lagdelte logikken automatisk genererer et CPMnettverk basert på steder. Hovedforskjellen på tradisjonell CPM algoritme er at man har
mulighet til å planlegge et arbeid til å være kontinuerlig eller ikke. Ved kontinuerlig arbeid
utsettes start datoen til valgt aktivitet slik at arbeidet kan implementeres kontinuerlig. Dette
gjør det mulig å planlegge en kontinuerlig flytende prosess, slik at arbeidslagene kan være
produktive og jobbe med minimal ventetid og vekselsvis arbeid imellom arbeidslagene
(Seppänen, 2009).
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3.3.1.6 Logikktyper, buffer og forsinkelser
Alle de grunnleggende logikktypene i CPM er også mulig i stedbasert planlegging
1.
2.
3.
4.

Finish-to-Start (F-S)
Finish-to-Finish (F-F)
Start-to-Start (S-S)
Start-to-Finish (S-F)

I tillegg kan forsinkelser legges til alle avhengigheter, noe som er en velkjent komponent i
CPM logikk. I stedbasert planlegging introduserer man et nytt konsept, Buffer, som er en
viktig del av stedbasert kontroll. En forsinkelse er en teknisk obligatorisk utsettelse som man
må følge. Buffer derimot er et tidstillegg for å gi rom for forstyrrelser. I planleggingen
fungerer en buffer og forsinkelse på samme måte, men under arbeidet kan bufferen bli
absorbert før den påvirker påfølgende aktivitet. En buffer blir ikke regnet som en del av
aktivitetens varighet, men er plassert imellom to aktiviteter for å gi tid til avvik. Målet med
en buffer er å beskytte kontinuerlig flyt av en aktivitet istedenfor bare å beskytte den kritiske
avhengigheten. En buffer kan sees som tomrommet imellom to avhengige aktiviteter
(Seppänen, 2009), se figur 12.

Figur 12 tre tilsvarende måter å visualisere og planlegge en buffer (Seppänen, 2009)
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3.3.1.7 Splitting av en aktivitet
I enkelte tilfeller må noen soner av en aktivitet splittes for å opprette nye underaktiviteter.
Dette kan være nødvendig for å muliggjøre følgende planleggingstiltak:


Forskjellige ressurser i en sone.



Gjennomføre flere soner samtidig med forskjellige arbeidslag.



Planlegge en pause imellom soner.



Konstruere forskjellige logiske avhengigheter i noen soner.



Gjøre en del av aktiviteten kontinuerlig og en annen del diskontinuerlig.
(Seppänen, 2009).

3.3.2 Location-Based Controlling System
Med kontroll mener man å gjøre tiltak for å få ting gjort i henhold til planen, i motsetning til
bare å overvåke planen og handle ved avvik. Kontrollen er delt inn i proaktiv kontroll
(forebygge problem før de oppstår) og reaktiv kontroll (evaluere effekten av avvik og
begrense dens effekt). Stedbaserte verktøy kan bli brukt til visuell sammenligning av faktisk
fremgang mot planlagt fremgang, beregne prognoser basert på faktiske produksjonsrater og
sikre flyt i produksjonen ved å gjøre tiltak mot avvik med kontrollhandlinger (Seppänen,
2009).
Å komme tilbake til den opprinnelige planen, i stedet for å oppdatere planen er viktig. Fordi
alle aktørene i produksjonsprosessen går ut i fra den nyeste fremdriftsplanen når de
planlegger ressursbruken sin. Om planen hele tiden forandres, vil ressursbehovene
forandres, og føre til kaos. Derfor er kontrolltiltak nødvendig for å gjenopprette planlagt
produksjon. Fleksibilitet til kontroll er gitt av kravet om å ha en ledig sone imellom
avsluttende og startende aktør. Med andre ord, en buffer (Seppänen, 2009).
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3.4 Lean Construction
Lean Construction har de samme målene som LBMS, å redusere sløsing av ressurser i bygg
og anleggsbransjen. De fleste verktøyene som har blitt utviklet for å nå dette målet er
derimot forskjellige. Lean Construction har for det meste vært basert på aktivitetsbasert
planlegging og kontroll. Grunnen til det er at Lean Construction verktøy ble utviklet som et
tillegg til planleggingssystem som allerede var etablert (Seppänen, 2009).
Flyt er et av kjerneelementene i Lean filosofien for å fjerne all sløsing. Kontinuerlig flyt på en
byggeplass er en stor utfordring på grunn av dens oppstykkede natur, mangel på
standardiserte aktiviteter og unike løsninger osv.. Det ble gjort en studie av arbeidsflyten
under byggingen av tre bruer. Resultatet viste at av totalt 12.063 arbeidstimer var 4.601
timer (38%) relatert til omarbeid, venting og andre ineffektiviteter (Koskela, 1994).
I stedbasert planlegging og kontroll blir aktiviteter på forskjellige steder regnet som en del av
samme oppgave. Flytkonseptet krever at soner er ferdige i rekkefølger og at ressursene
flyter kontinuerlig fra sted til sted. En sone som er fullført gir fra seg ressursene til neste
sted. Hovedfokuset til Lean Construction fra et stedbasert synspunkt er at ressursene flyter
uten avbrytelser skapt av mangel på forutsetninger på et sted. Stedbasert flyt blir kalt
arbeidskraftflyt i motsetning til aktivitetsbasert flyt som blir kalt arbeidsflyt, som fokuserer
mer på overtagelser imellom de ulike aktørene. Begge typer flyt er kritisk for prosjektets
suksess. Det ultimate mål for et produksjonssystem bør være å minimalisere arbeid som
venter på arbeidere (arbeidsflyt) og arbeidere som venter på arbeid (arbeidskraftflyt)
(Seppänen, 2009).
Lean Construction-teknikker for 4D BIM i Vico Office:


Mengdeuttak fra 3D modell.



Location breakdown structure.



Mengdedrevne, lokasjonsbaserte og ressurslastede fremtidsplaner.



Fremtidsprognoser basert på produksjonsrate, faktisk sammenlignet med planlagt, for
å identifisere mannskap og aktivitetsflaskehalser.
(Vicosoftware, 2013)
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Figur 13 Sløsing av ressurser delt opp i 8 kategorier (Forbes, 2010)
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3.5 Programvarer
3.5.1 Solibri

Figur 14 Solibri logo (Graphisoft, 2013c)

Solibri er et finsk selskap som har laget forskjellige BIM programmer som benytter seg av
«åpen BIM» ved at de har IFC- format som grunnlag. Det mest brukte programmet er Model
Checker. Det brukes til analyse, visualisering, kvalitetssikring og effektiv samhandling i BIMprosjekter. I Model Checker kan man gjennomføre kontroll opp mot standarder (Graphisoft,
2013c).
Solibri har også et program som heter Model Viewer. Det er et gratis verktøy som brukes til å
studere modellene. Dette er et nyttig verktøy hvis man vil dele filene med andre
prosjektdeltagere, slik at alle får brukt den samme modellen (Graphisoft, 2013c).
Solibri IFC Optimizer benyttes til å optimalisere IFC filene slik at de blir redusert til kun 5-10%
av den opprinnelige filstørrelsen. Dette gjør at filene kan bli delt raskere og enklere over nett
(Graphisoft, 2013c).

3.5.2 Navisworks

Figur 15 Navisworks logo (Navisworks, 2013)

Navisworks er et program som er utviklet av Autodesk. Programvaren gjør det mulig å
simulere byggeprosesser og gjøre prosjektanalyse for integrert prosjektgjennomgang.
Navisworks programmet har avanserte verktøy for å simulere og optimalisere, planlegge og
gjennomføre kollisjonstester for å få innsikt i potensielle problemer. Det blir brukt til
fremdriftsplanlegging av bygg i kombinasjon med ganttdiagrammer. De har også en funksjon
for simulering av materialleveranse og aktivitet på byggeplassen, slik at man kan se hvor det
helst skal plasseres kraner, og hvor forskjellige leveranser bør ta sted for en høyest mulig
effektivitet. De har også flere funksjoner for fremvisning av bygget til presentasjon
(Navisworks, 2013)
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3.5.3 Synchro

Figur 16 Synchro logo

Synchro Professional benyttes til prosjektplanlegging, fremdriftsplanlegging,
ressursforvaltning og omfattende virtuelle 4D simuleringer. Man har også mulighet til
sporing av materiale, ressursfordeling, legge til tid og gjøre risiko og kostnadsanalyse.
Synchro gir mulighet til å kommunisere til hele byggeprosjektet, administrere jobbteam,
bestemme når og hvor arbeid skal skje. Synchro Open Viewer er et gratis program for visning
av modellene. Dette gjør at alle som er med på prosjektet får mulighet til å se på tegningene
uten at de nødvendigvis har lisens til programvaren. Synchro Server er en nettverksbasert
server hvor man lagrer og deler 4D modeller og kommunisere med andre brukere. Dette
hjelper til å planlegge fremdrift mellom aktørene og få endringer ut fort og enkelt (Synchro,
2013).

3.5.4 MS Project

Figur 17 MS Project logo (Microsoft, 2013)

MS Project leverer en effektiv metode for å håndtere viktige prosjekter. Det er enkelt å
bruke og samarbeider bra sammen med andre Microsoft programvarer. Programmet
benytter seg av ganttdiagrammer for å holde oversikt på fremgangen i prosjekter. MS
Project lar seg styre over nettet slik at man kan administrere prosjekter hvor som helst. Man
kan dele de siste statuser, samtaler og prosjekttidslinjer gjennom et eget prosjektnettsted.
Dette hjelper til for å holde alle i prosjektet organisert. MS Project kan også benyttes til å
skape en 4D fremstilling, ved å linke aktivitetene i fremdriftsplanen opp mot en 3D
datamodell (Microsoft, 2013).
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3.5.5 Tekla Structures

Figur 18 Tekla logo (Tekla, 2013)

Tekla Structures er en BIM programvare som kan brukes i alle deler av byggeprosessen. Det
vil si alt fra konseptdesign, fabrikasjon, montasje og byggeledelse. De har et program,
Construction management, som er spesialisert for styring av byggeprosesser. Entreprenøren
kan bruke dette programmet til å modellere, planlegge og styre prosjekter.
Programmet har funksjoner til å ta ut mengder for mer nøyaktige mengdeberegninger, og
for nøyaktig planlegging av prosjekter. Dette hjelper entreprenøren til å følge budsjett og
tidsplaner (Tekla, 2013).

3.5.6 ArchiCAD

Figur 19 ArchiCAD logo (Graphisoft, 2013a)

ArchiCAD regnes som det første prosjekteringsverktøyet i verden som begynte å legge
informasjon inn i tegningene ved hjelp av 3D modeller. Det som i dag har fått begrepet BIM.
Programmet er brukervennlig, med mulighet til å navigere seg i 3D modellen for å studere
modellen, sjekke feil og gjøre endringer. Disse endringene kan man få utlyst slik at det blir
sett av andre som skal studere modellen. Dette gjør at kommunikasjonen med
arbeidsplassen blir enklere (Graphisoft, 2013a).
Det følger også med ferdige skjemaer og lister man kan bruke til å registrere endringer, eller
man kan lage sine egne og bestemme sorteringer, innhold og annen data selv. Endringer
gjort i skjema tilbakeføres til modellen, og omvendt. Dette gir god oversikt over revideringer
og hjelper til i prosjekteringsfasene. Det er også mulig å ta ut mengder å overføre til andre
filtyper eller tas ut i Excel-Format, tekst-format, PDF osv. (Graphisoft, 2013b).
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3.5.7 Vico Software Inc.

Figur 20 Vico Software logo (Vico Software, 2013)

Vico Software inc. leverer programvarer og tjenester til byggebransjen. Byggherrer,
konsulenter og entreprenører bruker Vico sine programmer og tjenester for å redusere risiko
og styringskostnader, samt optimere fremdrift over komplekse byggeprosjekter. Vico regnes
for pionerer innenfor BIM i flere dimensjoner. Deres løsninger for koordinasjon,
mengdeberegning, kostnadsestimering, prosjektplanlegging og produksjonskontroll er vel
ansett i byggebransjen (Vico Software, 2013).
Vico ble etablert i 2007 med hovedkontor i Boulder, Colorado, med andre avdelinger i USA,
Storbritannia, Finland og Ungarn. Kundekretsen strekker seg fra Amerika, til Midtøsten og
Europa. Vico samarbeider også med andre firmaer for å betjene kunder i Asia og Australia
(Vico Software, 2013).
Vico Office er et 5D BIM program hvor man kan publisere og flette sammen modeller fra
ArchiCAD, Tekla, Revit og AutoCAD, noe som gir et integrerbart BIM system. Når man har
lastet informasjon opp i modellen, kan man via Vico Office moduler gjennomføre både 3D,
4D og 5D oppgaver (Vico Software, 2013).
Å investere i Vico sin nye virtuelle
byggteknologi og metode krever en
endring i tenkemåten. Vico oppfordrer
derfor at alle nye kunder gjennomfører
deres skreddersydde
opplæringsprogram, som er tilpasset
flere kunnskapsnivå og
kunnskapsbehov (Vico Software,
2013).
Figur 21 Viser hvordan Vico Office modulene blir samlet til en
tett integrert arbeidsflyt (Vico Software, 2012a)
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4 Undersøkelse
4.1 Mål
Målet med undersøkelsen er å kartlegge hvor langt entreprenørselskapene i Norge har
kommet med implementeringen av BIM i fremdriftsplanlegging og prosjektstyring. Hva de
kan forbedre og hvilke utfordringer de møter. Det blir også sett nærmere på hvilke
programmer som blir brukt. Det blir også sett etter eventuelle sammenhenger og om det
kan trekkes noen entydige slutninger ut ifra svarene.
Teorien er at implementeringen av BIM ikke er helt fullkommen i Norge, men at det er noe
det jobbes aktivt med.
Undersøkelsen tar for seg de som har ansvaret for BIM i de forskjellige selskapene.

4.2 Intervjuobjektene


Peab Norge AS, Mark-Felix Rettberg, BIM-strateg.



Kruse Smith AS, Gunnar Skeie, Utviklingsleder BIM.



NCC Constructions AS, Magne Ganz, Prosjektleder VDC & Partnering.



Statsbygg, Øystein Graffer, Senioradvisor BIM.

4.3 Spørsmål
Det er valgt korte konkrete spørsmål som legger opp til utfyllende svar.
1. I hvilke deler av byggeprosessen blir BIM programmer mest brukt hos dere?
(Prosjektering/prosjektgjennomføring/annet)
2. Synes du at dere bør bli flinkere til å bruke BIM programmer i noen flere deler av
byggeprosessen? I så fall hvilke?
3. Føler dere at det blir bedre flyt i byggeprosessen ved aktivt bruk av BIM?
4. Hva ser du på som ulemper ved bruk av BIM i dag
5. Hvilke BIM programmer er det dere benytter dere av?
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4.4 Resultat av undersøkelsen
4.4.1 Bruk av BIM
BIM programmer er benyttet i alle selskapene. De fleste benytter seg av BIM i kalkyle- og
anbudsfasen, men det blir også brukt i prosjekteringen. Bruk av BIM i kalkyle og anbud er
svært attraktivt for selskapene, fordi det gir mye mer presise masseberegninger, noe som
igjen fører til at anbudene kan bli mer korrekte.
Ellers ser man av besvarelsene at 4D BIM til fremdriftsplanlegging ikke er implementert.
Peab Norge har som mål å innføre BIM i fremdriftsplanleggingen i løpet av 2013 (Rettberg,
2013).
NCC har gjort noen forsøk i Navisworks, men det er ikke vanlig praksis. Det viste seg at
innføringen av dette tok opp mye tid, fordi alle objektene må kobles opp mot MS Project
manuelt. Dette må man gjenta for alt nytt som legges til, endres eller som fjernes. Dette tar
veldig mye tid i forhold til gevinst, og det smaker mer en det koster. Siden Solibri er et
program NCC bruker mye, har de kommet med en forespørsel hvor de oppfordrer de til å
implementere en enkel 4D funksjon i sin software. Grunnen til at de helst ønsker at Solibri
leverer 4D funksjonen er at de finner det ekstremt viktig å ikke introdusere for mange
forskjellige verktøy. Dette er fordi de på en byggeplass er mer interessert i å bygge en å
drive med dataprogrammer, og Solibri er noe de fleste kjenner fra før. Videre mener NCC at
skal det være lønnsomt å bruke 4D BIM må programmet selv kunne sortere og kategorisere
objekter ut i fra gitte regler og input om hovedfremdrift, slik at dette ikke er tidkrevende
manuelt arbeid (Ganz, 2013).
4.4.2 Mulig forbedring i bruk
De er alle klar over hvilke fordeler BIM gir, så satsingen er stor. NCC er interessert i å gå vekk
fra 2D tegninger totalt, og heller hente all data fra 3D modellen. Dette er noe de gjør
allerede med graving og stikningsarbeid, men målet er å visualisere bygget på rett sted med
rett nøyaktighet slik at man kan gå bort fra tegningene i de andre delene av byggeprosessen
også (Ganz, 2013).
Kruse-Smith jobber kontinuerlig med å forbedre bruken av BIM i alle faser og prosesser.
Mest fokus er nå på BIM prosjektering, og med BIM som grunnlag for kalkyle. Videre er
planen å forbedre produksjonsplanleggingen (Skeie, 2013).
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Hos statsbygg er hovedfokuset nå på å bruke BIM til Eiendomsforvaltning og drift (Graffen,
2013).
4.4.3 Flyt ved aktiv bruk av BIM
Det er stor enighet om at BIM programvarer er lønnsomt og gjør at byggeprosessen går
bedre. Peab sier at mange potensielle feil avdekkes allerede i prosjekteringsfasen. Det fordi
arbeidstegningene har bedre kvalitet og fordi BIM- prosjekteringen omfatter dokumentert
egenkontroll per fag, tverrfaglig prosjektering, tverrfaglig kvalitetskontroll, visualisering og
byggbarhetsgranskning (Rettberg, 2013).
Kruse-Smith har merket økt effektivitet ved at de involverte partene i prosjektet får bedre
forståelse av hva som bygges, i tillegg til at detaljer blir gjennomtenkt tidligere i prosjektet
enn det de gjorde før (Skeie, 2013).
4.4.4 Ulemper eller utfordringer
Det er stor enighet om at BIM ikke har noen ulemper, men heller utfordringer. En utfordring
som går igjen i alle bedriftene er nivået på datakunnskapene til de ansatte. Peab sier at
forståelsen er varierende. Begrepet BIM er hos noen bare en 3D modell, mens andre tenker
at BIM er tegningsproduksjon (Rettberg, 2013). Det er veldig viktig at alle som bruker BIM
verktøyene vet hvordan de brukes og hva de skal brukes til. Derfor må det holdes kurs for de
ansatte for å få kompetansenivået opp. Det er også viktig at selskapene bestemmer seg for
hva de har tenkt til å få ut av implementeringen, slik at de får fullt utbytte av BIM. Dette er
noe Statsbygg har hatt problemer med. Her blir BIM brukt ved siden av de gamle metodene
med 2D tegninger. (Graffen, 2013)
En utfordring er også mangfoldet av programmer som blir brukt. Spesielt de private
bedriftene har en rekke programvarer de benytter seg av. Det brukes forskjellige
programmer til forskjellige behov. Det gir forskjellige rutiner og forskjellige BIM krav
(Rettberg, 2013)
4.4.5 Bruk av programmer
Det er stor varians i hvilke programmer som blir benyttet. Men alle selskapene benytter seg
av Solibri. Ellers så er det en rekke andre programmer som blir brukt til spesielle formål.
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4.5 4D BIM fortalt av Mark Felix Rettberg
Siden PEAB har som mål å innføre BIM i fremdriftsplanleggingen i løpet av 2013, avtalte vi et
møte med Mark-Felix Rettberg. Dette er et sammendrag av de erfaringer og den kunnskapen
han har opparbeidet seg etter flere års jobbing innenfor BIM i byggebransjen, og jobben
med å implementere BIM og 4D BIM i Peab.
Han har en bakgrunn som bygningsingeniør i Tyskland, før han i 2008 kom til Norge hvor han
begynte å jobbe for en autodeskforhandler. Han kom gjennom dette i kontakt med flere av
datidens store BIM prosjekter. Han har siden høsten 2011 jobbet som BIM-strateg i Peab.
Dette er en litt annen rolle en den tradisjonelle BIM ingeniøren, han jobber ikke ute i
prosjektene selv, og har ingen konkrete oppgaver, men har ansvar for selve
implementeringen av BIM. Dette innebærer å utvikle gjennomførbare strategier, kjøre
pilotprosjekter, utvikle konkrete arbeidsrutiner og legge fokus på ulike punkter innenfor
BIM.
Det første de gjorde i Peab var å prøve å avmystifisere BIM og skape et tydelig bilde av hva
BIM kunne være for dem. De kom frem til tre fokusområder, BIM i kalkyle, BIM i
prosjektering og BIM i produksjon. De bygger opp en standardprosess som ivaretar BIM som
ett verktøy, som en prosess og som en modell. BIM i kalkyle har de allerede jobbet mye med,
og de har en modell hvor kalkulatørene får en BIM utdanning hvor de får tilstrekkelig
softwarekompetanse i verktøyene de trenger å lære seg prosessen bak. Etter dette kan de
sette i gang med modellering, mengdeberegning, beskrivelse og kalkyle. Det samme er gjort
med BIM i prosjekteringen. Her har man også satt seg ned og definert en
prosjekteringsprosess. De har lagt vekt på elementer som avhengigheter mellom de ulike
prosjekteringsfasene, visuell planleggingsmodell for å kartlegge hva slags tema som må
gjennomføres til hvilken tid, og etablering av kvalitetssikringsrutiner. Dette har vært
vellykket og de har meget god kontroll på BIM i prosjektering og kalkyle. Flere aktører bruker
BIM som et verktøy i kalkyle og mengdeberegninger. Som et verktøy for hele prosessen er
det fortsatt ikke særlig utbredt, selv om det er her det største potensialet ligger.
Det som er et nytt tema er BIM i produksjon. Da må man få inn prosjektering- og
kalkyleinformasjon, for skal man produsere noe må man få kontroll på faktorer som timer,
materiell, og kostnader. I tillegg har man behov for en modell som inneholder riktig

45

4D BIM – Fremdrift og Prosjektstyring

informasjon, i riktig kvalitet og at denne informasjonen er på plass til rett tid. Dette stiller
krav til de som utarbeider modellen, enten det er prosjekterende ingeniør eller
arkitektkontorer. Man må få laget en modell som tilfredsstiller de kravene og har den
strukturen man trenger for å bruke den til 4D programvarer. Derfor er det viktig å etablere
en IDM, som kan innarbeides i rutinene til de som skal levere modellen.
Det finnes flere ulike programmer med ulike fokusområder som man kan benytte i
produksjon. De fleste kan visualisere fremdrift i modell, noen kan sette sammen en
fremdriftsplan og noen setter bare sammen mengder og størrelser. Peab var interessert i et
program hvor man kunne legge inn store mengder produksjonsinfo, med
produksjonsrelaterte parametere, her kom de i kontakt med Vico Office. Peab i Sverige har
kjørt noen pilotprosjekter hvor de bruker Vico i hele prosessen. Helt fra modelloppbygging i
Revit, direkte eksport til Vico med Vico plug-in, og kalkyleinformasjon på objektnivå, og de
bruker dette som et grunnlag for en komplett 5D tanke. Mens i Norge fokuserer Peab på
Vico som et verktøy i fremdriftsplanleggingsfasen. Det er to ting de finner spesielt
spennende med Vico, effektiv fremdriftsplanlegging og oppfølging.
I fremdriftsplanleggingen må man tenke på faktorer som materiell, ressurser og forventet
arbeidstid. Man vet at man for eksempel skal produsere x-antall kvadratmeter tømmervegg,
som omfatter bindingsverk, kledning på begge sider, isolasjon og overflatebehandling. Man
vet også at man har y-antall ressurser tilgjengelig, for eksempel ett arbeidslag på fire
personer, med tilhørende verktøy, maskiner og annet utstyr. Til slutt har man en forventet
tid, for eksempel en kvadratmeter tar en viss mengde tid å produsere. Overordnet vet man
at hele prosjektet for eksempel har 50 000 kvadratmeter tømmervegg, og dette skal
produseres i løpet av en viss tid. Da kan man planlegge ut ifra dette, og tradisjonelt ender
man opp med en ganttplan.
I Vico Office har man en lokasjonsinndeling som deler inn bygget i soner, og man får et
stedbasert styringssystem (location-based management system). Dette tilrettelegger for
stedbasert planlegging, og hvis man benytter Vico Control får man en fremdriftsplan i form
av et skråstrekdiagram. Dette gir et potensial man kan utnytte i arbeidet mot en optimalisert
prosess. Man får et veldig oversiktlig planleggingsverktøy som gir en mye bedre visuell
fremstilling, i motsetning til hvor komplekst dette hadde blitt i en ganttplan, hvor du har
veldig mange linjer bare for å beskrive en enkel prosess. Når produksjonen starter på
46

4D BIM – Fremdrift og Prosjektstyring

byggeplassen gir dette en stor fordel i fremdriftsoppfølgingen. Man kan se hvor langt man er
kommet i produksjonen, og sette dette opp mot hvor planen sier at man skulle vært. Ser
man at det går for sakte et sted og man er forsinket et annet sted, kan man kjapt se hvor og
hvordan dette vil få konsekvenser senere. Man får en prognose for fremtiden. Prognosen gir
ikke bare et innblikk i konsekvensene av hva som skjer hvis vi ikke griper inn, men den gir
også et veldig stort potensial for å stille de rette spørsmålene til rett tid.
Da kommer man over på Lean Construction tankegangen og faktorene som må være tilstede
for å kunne produsere effektivt, og man spør; hvorfor går det for sakte? Det kan ha noe med
ytelsesfaktoren å gjøre, man bruker mer tid per kvadratmeter, det kan være at det er flere
kvadratmeter en antatt. Dette kan komme av at mannskapet har ikke den tilstrekkelige
kompetansen, ytre forhold, dårlig tilrettelegging, eller det kan være dårlig tilgang på
materialer, for eksempel at de ligger i andre enden av byggeplassen og dette medfører
henting og ventetider, eller det kan være at man ikke får den nødvendige informasjonen i
tide. Går det for sakte et sted er det ikke alltid det hjelper å sette inn ekstra mannskap, for
det kan være at problemet er ventetid på at krana skal heise inn materialene de trenger, og
da ender man bare opp med at enda flere står og venter. Uansett hva det måtte være, så gir
dette et utgangspunkt for en oversiktlig analyse av det som skjer på byggeplassen.
Ett av diskusjonstemaene i Peab rundt fremdriftsplanlegging ved bruk av Vico Office, er hva
man skal basere produktivitetskalkylene eller ytelsesfaktorene på. Man har tarifftall som
kommer fra å analysere timeverk og man kan gå ut på plassen og fysisk måle hvor mye man
produserer. Men uansett er dette tall med stor varians, siden det er så mange faktorer som
spiller inn. For å finne ut hva som kan være et optimalt realistisk timeverk er det viktig med
kommunikasjon i alle ledd ute på byggeplassen, det må være en tilbakemeldingskultur og
dette må være implementert i bedriftsklimaet. Da kommer man også igjen innpå Lean
tankegangen, og man kan spørre seg hvorfor har vi dette timeverket, og er det noe vi kan
gjøre for å bedre dette. Man kan også underveis i prosjektet begynne å basere
ytelsesfaktorene på erfaringstallene man får. Har ett arbeidslag brukt så lang tid på å støpe
en kubikkmeter ett sted i prosjektet, kan man basere seg på at de vil gjøre det på andre
lignende steder i prosjektet også. Jo mer nøyaktige tall man baserer seg på, jo mer nøyaktig
blir fremdriftsplanen.
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Nytteverdien til 4D modellen og 4D simulasjonen blir i denne sammenhengen at man får en
bedre oppgaveforståelse, kommunikasjon og man får visualisert hva som skjer. Men hvis
man tenker kun på fremdriftsplanlegging og fremdriftsoppfølging, er effektene man får fra
skråstrekdiagrammet og Vico Control mye større. Treffer man på inndelingen av sonene i
bygget og oppdelingen av aktivitetene, får man en kompleksitet som gjør at man ved enkle
tiltak som å forme buffere kan sørge for en bedre flyt i utførelsen, og fremdriftsplanen blir
optimalisert. Dette fører til at man med samme mannskap, funksjonærer og rigging, som
utgjør en betydelig andel av prosjektets budsjett, kan produsere i kortere tid og kutte
kostnader. Det finnes andre kontinuerlige oppgaver på en byggeplass hvor man kan utnytte
fordelene ved 4D planlegging. Man har HMS tiltak som må utføres, rigging og
logistikkplanlegging. Har man kontroll på fremdriften får man også kontroll på disse
faktorene, og man vet når man må gjøre hva til hvilken tid.
Hvis man skal benytte seg av Vico Office i fremdriftsplanlegging og prosjektstyring, er det
viktig at dette følges opp gjennom hele prosessen. Dette må utføres av en person eller
personer med den rette BIM kompetansen, som også har erfaringen til å kunne vurdere
løsninger, koordinere og forstå byggeprosessen. Dette er en oppgave som må tas på alvor,
for fremdriften er motoren til hele byggeprosessen, så mister du kontrollen på fremdriften
mister du kontroll på selve byggeprosessen. Man må innarbeide rutiner på hvor ofte dette
skal følges opp. En viktig faktor er at med tettere oppfølging får man bedre kontroll.
Oppdager man et avvik tidligere, får man gjort tiltak tidligere, og konsekvensene blir mindre.
Skal man derfor daglig gå rundt på byggeplassen og observere for så å føre fremdriften rett
inn i Vico Control, eller er det nok med ukentlige fremdriftsmøter hvor man oppdaterer
planene direkte. Man må også bestemme hvem som har ansvaret for å føre inn
oppdateringene og hvor dette skal finne sted.
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5 Casestudie
5.1 Formål
Målet med denne casestudien var å gjennomføre en 4D fremdriftsplanlegging i samarbeid
med AF Bygg Oslo. Det første vi måtte gjøre var å bli sikker på hvilken programvare som
passet best til oppgaven, og finne ut om det fantes ett program som tok for seg hele
prosessen. Det var viktig for oss at vi ikke skulle bruke mye tid på å lære oss ett program og
senere finne ut at dette programmet ikke var bra nok. Etter vurdering av flere 4D
programmer; Synchro, Tekla Constrution Manager, osv. kom vi frem til at Vico Office Suite
passet best til vårt behov.
Umiddelbart etter utsendt forespørsel om lisenser tok Vico kontakt og tilbydde oss gratis
opplæring i Vico Office gjennom GoToMeeting, og videre oppfølging så lenge det måtte være
nødvendig. Totalt ble det 8 timer opplæring i Vico Office.
Resultatet av denne studien er en fremdriftsplan basert på Location-Based Management
System i Vico Office, fremstilt i et Skråstrekdiagram i Vico Scheduler. Studien ser også på
hvordan man bruker Vico Scheduler til produksjonskontroll.

5.2 AF Gruppen ASA
AF Gruppen ASA er et ledende entreprenør- og industrikonsern. AF Gruppen er notert på
Oslo Børs og er inndelt i fem virksomhetsområder; Bygg, Anlegg, Eiendom, Miljø og Energi.
Selskapet ble etablert i 1985, og er i dag et av Norges største entreprenør og
industrikonsern, med 2.500 ansatte i Norge, Sverige, Polen og Kina. Omsetningen var i 2011
på 7,4 milliarder, med et resultat før skatt på 404 millioner kroner. AF står for «Adressing
Future», og helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og
kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en
evne og vilje til å tenke litt annerledes og å finne bedre og mer fremtidsrettede måter å
skape verdier på (Af gruppen, 2013).
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5.2.1 AF Bygg
AF Bygg utfører alle typer bygg for private og offentlige byggherrer. Virksomhetsområde
Bygg omfatter i tillegg rehabiliteringsarbeid i bolig- og næringsbygg. AF har i tillegg et av
landets største miljø innenfor energieffektivisering av bygg. AF har en sterk posisjon i Oslo,
Drammen og det sentrale Østlandsområdet, og har nylig etablert byggevirksomhet på
Sørlandet og i Rogaland. I Sverige er AF Bygg også etablert i Gøteborg og Sør-Sverige (Af
gruppen, 2013).

5.2.2 Referanseprosjekt

Figur 22 Referanseprosjekt K5 Aller (AF gruppen, 2012)

På oppdrag for Hasle Linje 6 AS (Höegh Eiendom) bygger AF Gruppen nytt hovedkontor for
Aller Norge AS på Hasle. Dette er den første delen av det omfattende utviklingsprosjektet
Hasle Linje, som tidligere utgjorde Vinmonopolets tapperi og produksjonsanlegg. Bygget skal
ha et bruttoareal på 11200m2, og omfatter kontorbygg over 5 etasjer, i tillegg til
parkeringskjeller. Et sted mellom 400 og 500 arbeidere får sin arbeidsplass i bygget. Bygget
er tegnet av Sivilarkitekt Sverre Olsen ved LOF Arkitekter AS. Bygningen skal oppnå kravene
for energimerke B og sertifiseres i klassen BREAM-very good. Bygget har en kontraktsum på
ca. 200 MNOK eks. mva. og ble påbegynt første kvartal 2013 og skal stå ferdig i fjerde kvartal
2014 (AF gruppen, 2012).
AF har det overordnede ansvar for prosjektet og står selv for byggingen av yttervegg-kjeller
og kjellergulv som er plasstøpt, mens Kynningsrud står for montering av det resterende
råbygget som består av Kynningsruds ferdigelementer. Bygningen blir oppført fra to sider
samtidig med to arbeidslag og to mobilkraner.
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5.3 Vico Office
Videre i dette casestudiet blir referanseprosjektet gjennomgått i Vico Office og det blir lagt
vekt på å forklare hva man har gjort, hvorfor og hvordan, og kommentar av eventuelle
problemer. Alle figurer og tabeller uten kildehenvisning er skjermdump tatt underveis i
arbeidet med Vico Office.
Brukergrensesnittet i Vico Office (VO) er satt opp på en
veldig oversiktlig måte. Det finnes 8 forskjellige
arbeidsmenyer som er plassert i rekkefølgen det er
mest hensiktsmessig å følge. Man kan velge å bruke 00
– Master Workflow som tar for seg hele prosessen,
eller bytte menyer etter hvert som man er ferdig med
en oppgave. I denne studien bruker man menyene som
er dedikert til hvert formål.

Figur 23 Oversikt over arbeidsmenyer

Vico Office er også satt opp slik at visningen tilpasser seg automatisk hele tiden til hva du
skal gjøre. Dette gjør det enklere å ha kontroll på alle knapper og funksjoner som man måtte
trenge.
Figur 24 viser Vico Office -5D Workflow Chart. Denne anbefaler VO at man følger når man
skal bruke VO fordi den viser steg for steg hva man må gjøre, og er veldig enkel og
oversiktlig.

51

4D BIM – Fremdrift og Prosjektstyring

Figur 24 Vico Office Workflow chart (Vicosoftware, 2012)
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5.3 Modell Manager
Publisere av modell til Vico Office og aktivering av modellen.
Den beste måten å importere 3D modellen er å bruke Vico Office Add-On, som man finner
inne i BIM programmet man bruker. Vico Office støtter flere av de store BIM programmene
som Autodesk Revit, Tekla Structures, ArchiCAD og Vico Constructor. Det er også mulig å
importere IFC filer. Men Vico informerer om at det for tiden er mye bedre å importere fra
råfilen, fordi man mister for mye av informasjonen i modellen og man får færre muligheter i
Vico Office om man bruker IFC format. Det påvirker først og fremst Takeoff Manager, men
restriksjonene i Takeoff Manager vil også avspeile seg utover i resten av prosjektet.
I utgangspunktet modellerte LOF Arkitekter bygget i ArchiCAD 16, (AC16), men i denne
studien krasjet AC16 hver gang den ble publisert til VO. Løsningen ble å lagre filen i AC15.
Dette medførte at noe av informasjonen i modellen forsvant, men det var relativt
problemfritt å publisere filen. Noen ufarlige feilmeldinger ble det.

Figur 25 Vico Plug-in

Første gang man publiserer modellen til VO
velger man Add New Model og prosjektet
blir sent til Vico Office. Modellen vil få
samme navn som råfilen. Etter modellen er
eksportert til VO trenger man ikke
modelleringsprogrammet mer, om ikke
endringer skal gjøres på selve modellen.

Figur 17 Vico Office publisher
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Har man gjort endringer på modellen og skal publisere den til VO, gjør man det på samme
måte som første gang, men da må man velge den eksisterende modellen som ligger i
prosjektet fra før. Dette gjør at man kan sammenligne flere versjoner av bygget, og blant
annet se hvilken versjon som har lavest kostnad og kortest byggetid. Er det derimot en ny
type modell som omfatter andre faser av bygget, velger man Add New Model under samme
prosjekt. Vico deler modellene inn i fem faser: Substructure, Superstructure, Exterior, MEP
(mechanical, electrical, plumbing), Interior og SIM (site improvement work), Hvor modellen
omfatter mer og mer for hver fase.
Neste steg er å åpne VO, velge prosjektet ditt og klikk på Open Project. Prosjektet er nå
aktivert i VO og man vil se et grønt indikatorlys foran prosjektnavnet.

Figur 18 Aktivering av modell

For å aktivere modellen velger man Model Register i arbeidsmenyen, høyreklikker på ønsket
versjon og velger Activate (figur 18). Som man ser på figur 18 har versjon 2, rød farge. Dette
betyr at den ikke er identisk med versjon 1.
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Velg ønsket alternativ for oppretting av Takeoff Items (figur 26). Velger man som figuren
viser, får man Vico Office sin enkle oppdeling av kategoriene, hvor programmet lager en grov
inndeling av objektene i modellen.
Velger du de andre alternativene vil VO bruke mye mer informasjon fra den originale
modellen. I dette tilfellet ble objektene da delt opp i mange flere underkategorier og inndelt
etter det originale aksesystemet fra modellen. Det nederste punktet i figur 25 gjør at man
kan importere etasjehøydene fra ArchiCAD. Takeoff Item Creation Settings vil være
forskjellig etter hvilke modelleringsprogram man har publisert modellen fra. Her oppstår den
største flaskehalsen for IFC formater.

Figur 26 Takeoff Item Creation Settings, velger hvor mye
informasjon man henter fra modellen.
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5.4 Takeoff Manager
Oppdeling av modellen i forskjellige kategorier.
Neste steg er å kontrollere at VO har gitt alle elementene rett beskrivelse. Velg 04 - Takeoff
Manager i arbeidsmeny og Takeoff Model. Da får man frem en visning med oversikt over
alle kategoriene og en 3D visning.

Figur 27 Takeoff Manager.

Dette er en veldig brukervennlig og enkel visning hvor videre oppdeling av objekter i nye
kategorier og korreksjon av eventuelle feil kan gjøres ved enkle steg.
I denne rapporten ble det valgt å lage Takoff Items ut ifra element type, fordi det skal være
tilstrekkelig når formålet er å vise prinsippet. Inndelingen er som vist i tabell 4. Videre la man
til ROOF og utvidet kategoriene:




WALL
o Wall – Element – Bærende
o Wall – Element – Ikke bærende
o Wall – Plasstøpt.
SLAB
o Slab – Plasstøpt
o Slab – Element
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Tabell 4 Oversikt over endelige kategorier av Takeoff Items.

Utropstegnet er en advarsel om at det finnes objekter under denne kategorien som ikke har
noen geometri eller at det mangler mengdetall av et objekt. I denne modellen er ikke dører,
objekter eller rom modellert som fysiske gjenstander så det er ikke noe problem, men under
WALL-E burde det derimot alt være på plass. Dessverre er det ikke noen måte å finne
objektet som har manglende informasjon, så man har bare latt den feilen ligge.
Klikker man på en av kategoriene vil de bli lyst opp i 3D visningen slik at man lettere kan
kontrollere om alle objektene er riktig tildelt. Er ikke dette tilstrekkelig kan man sette et
høyreklikk på ønsket kategori og isolere denne. Da vil alt annet enn valgt kategori bli usynlig.
VO har også et bra filtersystem som gjør at man kan velge veldig spesifikt hva man ønsker å
se i 3D visningen, for eksempel kan man velge ut søyler i 4. etasje i sone 1.

Figur 28 Viser hvilke objekter som hører til COLUMN.
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Er det noen objekter som er feil, eller som i dette tilfellet hvor man lagde en ny kategori og
må knytte alle objektene opp mot den nye kategorien bruker man Painting Mode
funksjonen (figur 29).

Figur 29 Painting Mode på verktøylinjen.

Om elementet man skal bytte er synlig i modellen, trenger man bare å sette et venstreklikk
på kategorien man skal gi objektet til, klikk på Painting Mode, og til slutt sette et
venstreklikk på objektet. Man vil da se den nye kategorien få én mer i antall og den forrige
kategorien én mindre. Er det derimot litt mer omfattende, som for eksempel i denne
rapporten hvor man skulle knytte alle de bærende veggene inne i bygget til WALL-EBærende fra WALL-E, valgte man å gjøre følgende fremgangsmåte: Først isolerte man alle
veggene, slik at bare de ble synlige, så brukte man Painting Mode når man fortsatt hadde
WALL-E aktivert i kategoritabellen og klikket på alle de bærende veggene i modellen.
Objektene vil da forsvinne fra visningen siden de ikke lenger tilhører WALL-E og er
kategoriløse. Så brukte man visningsfilteret til å vise alle objektene uten kategori. Sett så et
venstreklikk på Wall-E-Bærende i kategoritabellen, aktiver Painting Mode og klikk på, eller
merk alle objektene på en gang ved å dra en firkant over alle objektene.
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5.4 Cost Planner
Videre oppdeling av kategorier og innføring av kostnader og arbeid.
Vico Office Suite gir deg en direkte kobling imellom fremdriftsplan og kostnader. Ut ifra
avgrensningen av oppgaven skal man ikke gå inn i detaljer om Cost planning. Opprinnelig var
planen å utelukke denne delen, men det viste seg at noen av de viktigste stegene for å lage
en fremdriftsplan i VO var i Cost Planner. Det må påpekes at man bare har gjort det som var
nødvendig for å fortsette oppgaven, og at alt man ser av kostnader ikke er reelle tall siden
man har satt alt av kostnader lik 1,0.
Velg 05 - Cost Planner arbeidsmeny og Plan Cost. Da får man frem en visning lignende et
Excel ark med mange blanke kolonner. Poenget med dette arket er å knytte kostnader og
produktivitet opp mot kategoriene fra Takeoff Manager. For å gjøre dette må man innføre
et hierarkisk system hvor objektene først blir delt inn i aktiviteter og så videre til
arbeidstimer og materialer. Dette er en plass hvor man kan spare mye tid på å bruke
erfaringstall. Har man et tidligere prosjekt inne i VO eller laget en erfaringsbase i Excel kan
man enkelt laste inn både oppsett og verdier, for deretter å oppdatere eventuelle
forandringer i pris eller nye og mer nøyaktige erfaringstall. Om erfaringstall ikke er
tilgjengelig, som i denne rapporten, må man legge inn egne formler som henter mengder fra
3D modellen.
Formlene trenger man selvsagt ikke å lage selv. Fremgangsmåten er enkel og rask. Figur 30
viser hvordan man går frem når skal legge inn formelen til oppsett av forskaling til plasstøpt
vegg. Venstreklikk på feltet under Source Quantity. Et nytt vindu, FormulaEditor skal da
komme opp. Her må man finne frem tilhørende kategori og hvilken type mengde man
ønsker å hente ut fra modellen. Mengdeberegning for oppsett av forskaling blir målt i
veggareal, så for forskaling velger man Side Surface Area, M2 og klikker OK. Er man ikke helt
sikker på at man har valgt rett mengde kan man bytte visning til Cost Planner & 3D. Den
mengden formelen bruker, vil da lyse opp i modellen. Radene videre ned i hierarkiet vil
automatisk få samme verdi, Parent Quantity, noe man kan forandre etterpå om nødvendig.
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Figur 30 Cost Planner, velger hvilke mengder man skal hente fra modellen.

Neste steg er det mest avgjørende og vanskelige punktet på veien til å få en korrekt
fremdriftsplan, Consumption; hvor mange arbeidstimer tar det å produsere en enhet av
hvert element. I Location-Based Management Systems, LBMS, må underleverandørene
forholde seg til forbruksrate. Når man har bestemt consumption og timepris for arbeiderne,
regner VO ut total pris og pris per m2, m3, Tonn osv. for alle aktiviteter og objekter. Siden
verken AF eller underleverandørene opererer med forbruksrate har man i denne rapporten
lagt inn tall som gjorde fremdriftsplanen mest mulig lik det eksisterende ganttdiagrammet
som viste fremdriftsplanen til AF.
Når man er ferdig med å legge inn alle formlene, consumption og kostnader, kan man lagre
denne versjonen. Dette gjør man ved å lage et snapshot. Snapshot ikonet finner man helt
oppe i venstre hjørne. Har man lagret flere snapshot kan man raskt sammenligne forskjellige
løsninger og skrive ut rapporter som gir bedre oversikt over hvor det er størst gevinst å
hente.
Hele inndelingen av kategoriene vises i tabell 5.
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Tabell 5 Endelig inndeling i Cost Planner
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5.6 LBS-Manager
Dele bygget inn i soner.
Velg 06 – LBS-Manager arbeidsmeny og Define Locations. Da får man opp en visning med en
oversikt over prosjektets soner og 3D modellen. I denne visningen er det en stor firkantet
boks som omringer bygningen, project bounding box. Det av bygget som er utenfor denne
boksen blir ikke tatt med i beregningene, så kontroller raskt at hele bygget er innenfor.
Skal man gi hver etasje sin egen unike soneinndeling, eller eventuelt om man ikke har behov
for å dele etasjene inn i soner deler man først bygget inn i etasjer. Man starter da med å
sette et høyreklikk på prosjektet i prosjektoversikten og klikke på Floor Split. Boksen blir da
delt i to, horisontalt, gjenta dette for så mange etasjer man har. For å sette inn korrekt
etasjehøyde kan man gjøre det på tre måter. Den første metoden er å ta med etasjehøyder
fra 3D modelleringsprogrammet når man laget Takeoff Items, da trenger man heller ikke å
bruke Floor Split. Den andre metoden er å føre inn høydene manuelt i tabellen under
kolonnen Elevation. Den tredje metoden er å bruke modellen til å ta ut høyder. Høyreklikk
på den etasjen man skal bestemme høyden på og velg Define Level Z Value from 3D Model.
Da blir høyden satt der man setter venstreklikket i modellen. Skal man bruke underkant
dekke til å bestemme høyden, men fasaden eller lignende er i veien, kan man bruke
visningsfilteret igjen og «fjerne» alt som er i veien.
Neste steg er å dele etasjene opp i soner. Marker etasjen man skal dele inn i soner og klikk
på Floor Plan View i toppmenyen. 3D visningen blir da erstattet med en 2D visning av den
valgte etasjen.
Klikk på Add Polyline og start inndelingen. Sørg for at strekene
henger sammen hele veien og at de går helt ut av
markeringsrammen. Gjør man ikke dette blir ikke sonene
Figur 31 Polyline på
verktøylinjen.

selvstendige. Så klikker man seg ut med Finish Editing.
Endringene i Floor Plan View blir da lagret.
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Man kan når som helst forandre navn på etasjene og sonene etter hvert som de blir etablert.
I denne rapporten hadde man like soner i hver etasje, så isteden for å dele opp hver etasje
snudde man om på rekkefølgen over, og delte først hele prosjektet opp i to soner, for så å
dele sonene opp i etasjer. Sluttresultatet ble som i figur 32. Markerer man etasjen blir
etasjeoppdeling også synlig.

Figur 32 LBS Manager

Mest sannsynlig er det noen objekter som unaturlig blir delt i to, eller at et objekt som går
over flere soner bare skal bli gjennomført av arbeiderne i en sone. Eksempelvis som i
referanseprosjektet hvor Lag 1 skal støpe hele kjellergulvet. Høyreklikk på sonen som skal
«eie» det objektet, og velg Manually Assign 3D Elements, klikk på objektet og det vil lyse
gult for å bekrefte valget. Et utropstegn kommer også opp i prosjektoversikten foran sonen
som betyr at sonen har fått tildelt et objekt manuelt.
I et mer omfattende prosjekt hvor man tar med alt i bygget, det vil si fasade, vindu,
innvendige vegger osv. er det naturlig med ulike kontrollmetoder og dermed ulike
soneinndelinger. I arbeidsmenyen kan man velge Define Location Systems, hvor man kan
legge inn så mange systemer man trenger, og knytte de ulike soneinndelingene opp til hvert
system.
Etter man er Ferdig med soneinndelingen må man gå tilbake til Model Register i
arbeidsmenyen, og velge Create Takeoff Items igjen på samme måte som når man aktiverte
modellen. Dette gjør man for å oppdatere mengdeberegningene etter de nye sonene.
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5.7 Schedule Planner
Oppretting av aktiviteter og 4D simulasjon
Velg 07 – Schedule Planner og Manage Task. Under Task Manager skal man legge inn alle
arbeidsoppgaver/aktiviteter som skal til for å ferdigstille objektene man har ført inn i Cost
Planner. Dette er også en plass hvor man kan bruke erfaringsdata. Den enkleste måten er å
ha en ferdig liste med alle aktiviteter som vanligvis ligger i oppføring av et bygg på et Excelark, og importere de oppgavene man trenger inn i Task Manager. Tabell 6 er et eksempel på
hvordan man kan lagre erfaringsdata i Excel.
Tabell 6 Vico Office task list

Dette er Vico Software sin egen aktivitetsliste
for Substructure, og starten av
Superstructure. Oppgavelisten deres stopper
til slutt på innvendig bygg – rengjøring.

I denne rapporten importerte man ikke noen ferdig liste med arbeidsoppgaver, men satte
opp en ny Task List som passet til objektkategoriene man valgte å ta med i oppgaven. Etter
at man har fullført aktivitetslisten må man linke Cost Planner med Task Manager. Dette gjør
man ved å dra aktivitetene fra Cost Planner over til tilhørende aktivitet i Task Manager. I
tabell 7 har man gjort det for alle aktiviteter bortsett fra 13-Lukke form-Wall og 14-StøpWall. I Task Manager ser man at 0003 og 0004 ikke har fått noe å regne ut arbeidsmengde på
enda. Det eneste som står igjen da er å dra bort de resterende oppgavene fra Cost Planner til
Task Manager. Når man er ferdig skal det ikke være igjen noen oppgaver i Cost Planner. Har
man gjort en feil, kan man sette et høyreklikk på den oppgaven som er feilplassert og velge
Unassign Selected, oppgaven blir da sendt tilbake til Cost Planner tabellen, og man kan dra
den over til korrekt aktivitet i Task Manager.
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I Task Manager kan man forandre tid per enhet, men om man allerede har bestemt
consumption i Cost Planner så har man tatt høyde for dette og man kan sette Hrs/UOM
(hours / Unit of Measurment) lik 1,0. En relativ varighet på aktiviteten kommer da opp i Task
Manager, som man kan bruke som en overslagskontroll for å se om varigheten ser korrekt ut
i forhold til andre oppgaver.
Tabell 7 Task Manager, kobling mellom cost planner og task manager.

Etter man er ferdig med Task Manager er man klar for å gå inn i den faktiske
fremdriftsplanen. Velg Open Schedule i arbeidsmenyen. Vico Schedule Planner (tidligere
Vico Control 2009) vil da åpne seg, dette er et selvstendig program som tar seg av
fremdriftsplanen og produksjonskontroll med utgangspunkt i data fra Vico Office prosjektet.
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Som man kan se ved første øyekast på figur 33, gir ikke fremdriftsplanen mye mening med
alle aktivitetene samlet om samme punkt og bare kontinuerlige streker. Så det første man
må gjøre er å etablere avhengigheter mellom aktivitetene og separere strekene der det er
naturlig.

Figur 33 skråstrekdiagram før logikk er definert

Det første som ble gjort var å separere alle aktivitetene i kjelleren fra de av samme type i
etasjene over kjelleren, fordi det er flere aktiviteter og en annen logikk mellom aktivitetene i
kjelleren. Deretter ble lag 1 og lag 2 separert. Det gjør man enkelt ved å bruke den blå
saksen på verktøylinjen øverst i programmet. Klipper man en skråstrek blir den da til to
uavhengige aktiviteter som hver representerer arbeidet i deres sone og etasje.

Figur 34 Utklipp av Vico Scheduler verktøylinje.

For å sette avhengigheter kan man enten gjør det i Flowline view, ved å velge kjetting ikonet
til høyre for den blå saksen. Da vil det komme frem grønne sirkler midt på skråstrekene som
man skal bruke til å klikke og dra fra en skråstrek til en annen, for å skape avhengighet (figur
36). Vi brukte Finish – Start avhengighet. Det vil si at med en gang den ene oppgaven er
ferdig starter neste oppgave i samme etasje. Eventuelt kan man gå inn i Network View og
koble sammen oppgavene fremstilt som bokser (figur 35). Problemet er at når antallet
bokser overstiger 20+, blir det fort veldig uoversiktlig. En løsning på det problemet er å
redusere visningen til bare en etasje og en sone som vi har gjort i figur 37. I denne rapporten

66

4D BIM – Fremdrift og Prosjektstyring

gjorde man det direkte i Flowline View, da vil det også være mye lettere å se om man har
gjort en feil eller ulogisk kobling.

Figur 36 Definering av logikk i Flowline View

Figur 35 definering av logikk Network View.

Resulterende logikk for kjeller, arbeidslag 1 vises i figur 37. Hele prosjektet er vist i figur 38.
Etter man har bestemt all logikk og avhengigheter kan man gå tilbake i Vico Office og se en
4D simulasjon basert på fremdriftsplanen.

Figur 37 Skråstrekdiagram til Lag 1, U1 Kjeller etter definert logikk
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Figur 38 Fremdriftsplan til referanseprosjektet
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5.8 Produksjonskontroll
Opprinnelig var det ment å følge K5 Aller prosjektet underveis i byggingen og være bisitter
på prosjekteringsmøter. Dessverre startet byggingen av selve råbygget for sent til at man
kunne få gjort dette. Dette førte til at resterende del av casestudiet: produksjonskontroll,
blir teoretisk og ikke basert på K5 Aller prosjektet.
Å kalkulere samt optimalisere en fremdriftsplan med akseptable risikoparametere er bare
halve jobben. Den andre halvdelen er opp til de overordnede på byggeplassen å
gjennomføre. Med den grunnleggende fremdriftsplanen i hånden fra de prosjekterende, må
lederne på byggeplassen sammenligne planlagt fremgang med faktisk utført arbeid. Deretter
bruker man Vico Scheduler til å inkludere faktiske tall fra byggeplassen, forutse trender og
korrigere problemer på plassen, før de fører til større forsinkelser for prosjektet (Vico
Software, 2012b).
Byggelederen kan enkelt gå inn i Schedule task control chart og føre inn faktiske verdier på
utført/ikke utført arbeid. Først kan de angi når en oppgave er blitt satt i gang eller når den
ble ferdig. Er ikke oppgaven fullført kan de føre inn fremgangen i prosent eller i mengde, for
eksempel antall fullførte kvadratmeter (Vico Software, 2012b).

Figur 39 Schedule task control chart (Vico Software, 2012b)
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Figur 40 Fargekode til schedule task control chart (Vico Software, 2012b)

Skråstrekdiagrammet vil nå vise en estimert fremgang basert på data fra byggeplassen. De
faste linjene er planlagt fremgang, prikket linje er faktisk fremgang og stiplet linje er estimert
fremgang. Man kan fra figur 41 se at det er estimert forsinkelser med forskalingen og legging
av armering som fører til videre forsinkelser i resten av prosjektet, det er derimot ikke
sikkert at dette er tilfellet. På skråstrekdiagrammet kan man også se at fremgangen ikke har
blitt registrert fra den foregående uken og man kan derfor ikke med sikkerhet si at prosjektet
er forsinket. Dette er en god visuell kontroll på at all data har blitt registrert. Det bør altså
ikke være stiplet linje til venstre for nåtid linjen (den røde vertikale prikkelinjen), som i dette
tilfellet (Vico Software, 2012b).

Figur 41 Flowline, prognose grunnet manglende data (Vico Software, 2012b).

Annen viktig data som må tas med i beregningene er antall arbeidere som faktisk jobbet
med oppgaven. I tilfelle det var færre eller flere folk på jobb enn det planlagt skal det føres
inn i ressurskalenderen, så den loggførte fremgangen ikke gir feil inntrykk.
Ressurskalenderen viser størrelsen på arbeidslagene til de forskjellige aktivitetene for hver
enkelt dag. Det siste man må ta med er dager hvor det ble og ikke ble jobbet med en
spesifikk arbeidsoppgave (Vico Software, 2012b).
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Uten mengder, ressurser og faktiske produksjonsdata kan det være utrolig vanskelig å forutsi
hvor mange personer man trenger på byggeplassen for å nå milepælene i fremdriftsplanen.
Men, nå som man har all denne dataen i ett system, kan man se på flere handlingsplaner,
ved å bruke Control Plan, for å se hvilke tiltak som er mest effektiv (Vico Software, 2012b).
Ved å bruke Control Plan kan man endre
arbeidsmetoder på flere måter; forandre
arbeidskalenderen til å inkludere helger,
forlenge skiftene eller øke antall personer på
jobb. Oppdater kalenderen og man vil
umiddelbart se hvilken effekt endringen vil
ha(Vico Software, 2012b).

Figur 42 Tilgang til Control Plan fra flowline (Vico Software, 2012b).

Faktisk produktivitetsdata er svært verdifull kunnskap, men mange organisasjoner mangler
midler til å samle inn disse dataene for gjenbruk på fremtidige steder/faser av samme
prosjekt og på nye prosjekt. Rapporteringen fra Vico Schedule Planner tillater utvinning av
viktige data og kontinuerlig forbedring av selskapets proprietære kunnskapsbase (Vico
Software, 2012b).
Åpner man rapportvinduet i Schedule Planner og velger Completion Report får man opp en
tabell hvor man kan sammenligne planlagt data med faktiske data, disse kan vurderes og
bidra til en mer nøyaktig og troverdig erfaringsdatabase. Her får man blant annet data om
consumption, production rate, duration, man hour og kostnader (Vico Software, 2012b).

Analyse Vico Office
Målet med denne casestudien var å gjennomføre en 4D fremdriftsplanlegging. Gjennom
dette arbeidet fikk vi et innrykk av kompleksiteten bak det å gjennomføre en slik planlegging
og vi fikk opparbeidet oss nyttig erfaring som ga oss en bedre forståelse av oppgaven.
Vi mener Vico Office er et kraftig verktøy for fremdriftsplanlegging og prosjektstyring. Har en
bedrift gått inn for å bruke LBMS til å prosjektere og styre byggeprosjekter, mener vi Vico
Office er som skreddersydd til dette formålet. Dette finner vi ikke veldig overraskende med
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tanke på at en av de som har stått frem som en pioner innenfor LBMS, Olli Seppänen, også
er mannen bak Vico Control 2009 og senere Vico Office. Så om vi tenker oss en bedrift som
allerede sitter på all informasjon om aktiviteter og produktivitet som kreves for å bruke
LBMS, kan de raskt og effektivt produsere en optimalisert fremdriftsplan.
Vår egen erfaring var at vi brukte mye tid i starten for å sette oss inn i programmet og forstå
alle prinsippene. Vi gjorde også en del brukerfeil som medførte til mye tid på å lokalisere
problemet. Dette er derimot bare startvansker, og med tanke på at vi bare fikk åtte timers
opplæring, ser vi på Vico Office som et veldig brukervennlig program. At vi måtte føre inn alt
av data for første gang og ikke hadde noen erfaringsdata medførte også at det i starten tok
mer tid. Etter å ha kommet igjennom hele prosessen i Vico Office, startet vi et nytt prosjekt
for å gjøre oppgaven på nytt ved å bruke aktivitetslistene og objekt inndelingene fra det
første prosjektet som erfaringsdata. Med «erfaringsdata» brukte vi under to timer på hele
prosessen. Vi forstår at dette ikke er helt representativt for tidsbruk på nye prosjekter med
tilgjengelig referansedata, siden vi gjentok et identisk prosjekt med de samme løsningene.
Siden det er et relativt nytt program hadde vi ventet oss en del systemkrasj, men over hele
perioden vi har brukt VO har det bare krasjet fem ganger. Det er også verdt å ta med at selv
om programmet krasjer har det veldig liten til ingen konsekvens, siden programmet lagrer
seg selv hele tiden. Vi tror dette kan være grunnen til at det ikke finnes noen angrefunksjon i
Vico Office, men vi ble informert om at en angrefunksjon var noe Trimble jobbet med.
Det første problemet vi møtte på var modellen vi fikk tilgang til på webhotellet til prosjektet.
Denne modellen var lagret som IFC format, et format som var tilstrekkelig bra til det gamle
formålet å gjennomføre kollisjonskontroll og lignende i Solibri. Dette var ikke noe større
problem enn at vi måtte be om råfilen til modellen fra LOF Arkitekter AS. Etter vi mottok
modellen og åpnet opp i ArchiCAD fant vi raskt ut at arkitektene bare hadde modellert
bygget for at man skal kunne se hvordan bygget blir seende ut. Skal man bruke Vico Office
må de som skal bruke programmet gi klare beskrivelser av hva de skal ha modellert og hvor
nøyaktig modellen skal være. Noe av problemet med dette er at det ikke alltid blir bestemt
hvilke materialer som skal brukes og hvordan ulike løsninger av bygget skal bli løst før sent i
prosjekteringen, så det kan fort bli lett å ta et par snarveier for å bli ferdig med modellen. VO
er derimot veldig godt egnet til forandringer i modellen. Man kan ikke modellere i VO, men
etter en endring av modellen i for eksempel ArchiCAD kan man importere den nye modellen
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inn i VO og aktivere den. Alt som ikke har blitt forandret vil fortsatt ha samme egenskaper
som den eldre versjonen og så må man gjøre en ny kontroll av Takeoff Items og se at
elementene tilhører rett sone.
Et av kriteriene for at Vico Office skal bli en suksess er en smart soneinndeling. For at man
skal ha mulighet til å måle fremdrift og produktivitet mest mulig nøyaktig er man nødt til å
ha forskjellig soneinndeling til forskjellige kategorier. Et betonggulv kan trenge bare en sone
om det er et lag som skal støpe gulvet, mens alle rommene og innvendig arbeid som står på
gulvet må bli delt opp i flere soner. Kanskje en sone for hvert rom om det er mest
Ut ifra case studiet mener vi at IFC enda ikke er bra nok til 4D BIM i Vico Office. Det var mulig
å åpne en IFC fil med Vico Office, men de har enda ikke tilstrekkelig informasjon til å utnytte
Vico Office sitt fulle potensial. Dagens beste løsning er å åpne originalfilen til modellen i
programmet den ble modellert i og bruke Vico Plug-in til å publiserere modellen til Vico
Office. Skal man kunne bruke IFC til 4D BIM mener vi at man bør fortsette å utvikle formatet.
Uansett hvilken fil man tar i bruk er man avhengig av at det ligger nok informasjon i
modellen for at det skal benyttes i en 4D BIM modell. Da må man sette krav til arkitekten om
hva som skal være med i modellen.
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6. Diskusjon
Vi ville med denne oppgaven se på 4D BIM i fremdriftsplanlegging og prosjektstyring. Her
diskuterer vi først rundt vår problemstilling. Så vil til slutt ta for oss resultatet av casestudiet
og undersøkelsen vi har gjennomført.
Vi mener at grunnlaget for en god prosjektstyring ligger i god oversikt, hyppig oppfølging og
det å tilrettelegge for mest mulig flyt i byggeprosessen. Dette er noe vi mener man får
optimalisert ved en fremdriftsplan basert på en 4D BIM.
Vi har sett på de prinsipper som ligger til grunne for at man skal kunne utnytte en 4D BIM.
4D BIM baserer seg på LBMS. Vår oppfatning er at LBMS er et bra verktøy for å systematisk
holde oversikt over alle deler av prosjektet. Veien til suksess ligger i detaljene. Treffer man
bra på soneinndelingen vil man få en veldig god oversikt over fremdriften i prosjektet.
Skråstrekdiagrammet er et veldig bra hjelpemiddel for å sikre flyt i byggingen.
Prosjekterende kan lett lese ut ifra skråstrekene hvor effektivt de bruker sonene. Man kan
kontrollere at aktørene ikke ender opp på samme sted senere i byggingen, slik at de går i
veien for hverandre og blir hindret. Dette sørger også for at det er blir mindre sløsing av
ressurser (Lean Thinking). Målet er å sørge for at man ikke har arbeid som venter på
arbeidere, eller arbeidere som venter på arbeid. Dette mener vi LBMS spesielt tar hensyn til,
fordi metoden legger vekt på at man skal jobbe kontinuerlig med en aktivitet, slik at man
sparer tid på at arbeidslag slipper å starte og stoppe arbeidet. En smart soneinndeling er
derimot kanskje ikke så lett å lage, og man trenger flere typer soneinndelinger for å føre
kontroll av forskjellige deler av bygget og ulike yrkesgrupper. Vi tror at det blir lettere å
bestemme en logisk soneinndeling med mer erfaring på byggeplassen.
4D BIM hjelper prosjekteier og prosjektleder med planlegging og styring. De har ansvar for
blant annet å analysere visjoner, mål, andre premisser og usikkerheter. Resultatet av dette
bruker de til å fastsette operasjonelle mål og/eller en plan. Vi mener at måten 4D BIM
angriper disse utfordringene på reduserer risiko, fordi varigheten på aktivitetene er et
resultat av mengder, produktivitet og tilgjengelige ressurser. Dette betyr mindre antagelser
og mer sikkerhet. Et spørsmål man kan stille seg er hvordan man skal bestemme
produktivitet. Mengder og ressurser er noe prosjektlederen har kontroll på, mens
produktivitet kan for eksempel beskrive hvor lang tid et arbeidslag bruker på å sette opp en
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vegg. Hvordan skal man måle dette og hvor nøyaktig? Skal veggen støpes blir aktiviteten mer
kompleks enn om veggen er et ferdigelement. I en plasstøpt vegg må man ta hensyn til flere
aktiviteter og ulike arbeidslag. Alle aktivitetene må ha sin egen produksjonsrate, for
eksempel timer per tonn armering og timer per kvadratmeter forskaling. En utfordring vi ser
når man estimerer fremgang på denne måten, er at man ser på en aktivitet som homogen og
tar ikke hensyn til forskjellige grader av kompleksitet som kan opptre i en aktivitet. For
eksempel vil en vegg med mange utsparinger bety mye mer arbeid med forskaling og
armering på mindre kvadratmeter vegg, og mer stål på mindre kubikkmeter betong, enn en
vegg uten. Dette tar ikke Vico Office høyde for. Man kan om nødvendig dele veggene inn i
enda flere kategorier og etablere flere soner i prosjektet, men vi mener dette vil fjerne litt av
de fordelene man har med 4D BIM. Fordi det vil bli mer tidkrevende og man får en dårligere
oversikt i skråstrekdiagrammet.
Prosjektstyring i 4D BIM handler ikke bare om å registrere fremgang og tolke resultatene av
et skråstrekdiagram, men også at man ut ifra avvik i fremdriftsplanen og mørke prognoser,
skal gjøre tiltak for å komme tilbake til den originale fremdriftsplanen. Dette er for å slippe å
forskyve hele prosjektet som kan bli meget dyrt for entreprenøren. 4D BIM verktøyene gir de
prosjekterende en tidlig advarsel om man kommer til å bruke for lang tid på en aktivitet og
hvordan dette vil påvirke prosjektet i sin helhet, slik at man har mulighet til å gjøre tiltak før
det blir et større problem. Dette ser vi på som en stor ressurs for entreprenørbransjen.
Det er klart for oss at for å kunne starte og bruke en 4D BIM og LBMS tankegang, så må de
ulike aktørene i entreprenørbransjen forandre seg med tanke på holdninger rundt bruken av
BIM og hvilke krav av datakvalitet man forventer å operere med. Holdningsendringen vi
etterspør handler om synet arbeidere og byggeledere har til bruk av BIM. De fleste har veldig
lite erfaring BIM og tror det er mye arbeid for lite gevinst. Skal denne måten å prosjektere og
produksjonsstyre på må flere ta del i prosessen.
Et annet spørsmål vi stiller oss er hvem som skal gjøre denne jobben? Hvem skal måle
fremgangen og hvem skal føre tallene inn i fremdriftsverktøyet? Tidligere har ansvaret med
BIM som regel blitt delegert til en som jobber med BIM i bedriften, og som gjerne sitter på
hovedkontoret. Dette tror vi ikke lenger er en tilstrekkelig måte å håndtere 4D BIM på. Vi
mener ansvaret må ligge hos noen som er mer involvert i selve prosjektet. Dette kan blant
annet være prosjektleder, prosjekteringsleder eller anleggsleder, som daglig holder til på
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byggeplassen, og har kontinuerlig dialog med de utførende. Akkurat hvem som skal gjøre
hva er noe som hver bedrift må bestemme selv, men vi tror at man må ha en generell
forståelse av datainnhenting og prosjektkontroll i 4D verktøy, helt fra prosjektleder til
arbeiderne på gulvet. Det som er best for et prosjekt er kanskje ikke den beste løsningen for
et annet prosjekt, blant annet på grunn av forskjellig størrelse og omfang.
Vi tror også mye av årsaken til at 4D BIM ikke er mye utbredt i Norge ligger her. Først og
fremst er det generelle kompetansenivået og forståelsen på bruk av BIM verktøy for lavt i
bedriftene. Det er noen få personer som sitter inne med mye kunnskap, men de fleste er på
et mye lavere nivå. Vi tror også det kan være en vegring mot innføring av nye metoder og
verktøy, og det er en del konservative personer som fortsatt vil klamre seg til 2D tegningene
og eldre metoder innenfor fremdriftsplanlegging. Hvis man hadde fått til et kunnskapsløft
gjennom hele bedriften ville det nok blitt mindre motstand mot innføringen av BIM generelt
og 4D BIM.
En annen årsak kan være at mange av de BIM verktøyene de ulike bedriftene opererer med
og gjerne sverger til i dag, ikke har integrerte 4D funksjoner. Skal de benytte seg av disse
verktøyene må man først lage en fullverdig 3D modell og utarbeide en fremdriftsplan
separat og uavhengig av hverandre, for så i ettertid bruke ett 4D program til å knytte hver
aktivitet på fremdriftsplanen opp mot de rette objektene i modellen som denne aktiviteten
beskriver. For det første er dette en prosess som tar lang tid og krever mye arbeid og for det
andre får man ikke utnyttet potensialet til 4D teknologien fullt ut. Man vil ikke få noe annet
enn en 4D simulasjon, som ikke tar høyde for parametere som materiale og arbeidskraft, og
hvor feil i fremdriftsplanen først blir synlige etter at både modell og plan er ferdig
utarbeidet. Alternativet for dette er å ta i bruk nye programmer som Vico Office, hvor man
lager en fremdriftsplan basert på informasjon fra 3D modellen og erfaringsdata, og får 4D
simulasjonen som et resultat av fremdriftsplanen uten å måtte gjøre noe ekstra arbeid.
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7. Konklusjon
Vi har kommet frem til at 4D BIM har et stort potensial som et verktøy for å optimalisere
fremdriftsplaner og forbedre prosjektstyring i entreprenørbransjen.
Verktøyene gir entreprenørene en veldig god oversikt over aktivitetene i prosjektet, som
igjen gir muligheten til å skape mest mulig flyt i byggeprosessen.
Prognoser basert på faktisk fremgang gjør det mulig å se eventuelle konsekvenser om man
ikke griper inn. Dette er en preventiv funksjon med stort potensial for å unngå overlappende
forsinkelser og store kostnader.
Men det er en del forutsetninger som må ligge til rette før man kan utnytte 4D BIM på best
måte, og årsaken til at det fortsatt er forholdsvis lite utbredt i Norge ligger nok her.
4D BIM er et nytt system med en helt annen tenkemåte en de foregående metodene for
fremdriftsplanlegging.
En bedrift som skal innføre et slikt system er avhengig av å tenke gjennom hvordan de skal
gå frem for å implementere systemet slik at det skal fungere til formålet.
Det er viktig at de personene som kommer innom systemet på arbeidsplassen får en god
innføring og opplæring, slik at de forstår formålet og at de kan håndtere programvarene.
Det er viktig for bedriften å kunne se for seg hvilke positive effekter innføringen vil gi, og at
de setter seg klare mål for hva de vil få ut av dette.
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Vedlegg
Innholdsfortegnelse:


Vedlegg 1: Besvarelser undersøkelse
o Peab
o Kruse-Smith
o NCC
o Statsbygg

a
a
b
c
e

Besvarelser undersøkelse
Peab
1. Pr. i dag bruker vi BIM i fasene: Tilbud, Kalkyle (BIM-kalkyle) og Prosjektering
(BIM-prosjektering)
2. BIM er en viktig satsingsområde for Peab. VI er i gang med å implementere BIM i alle
relevante rutiner og prosesser.
Fokus i BIM implementeringen fremover (2013-) er BIM-Produksjon:
Fremdriftsplanlegging, BIM i produksjon, fremdriftsoppfølging og økonomisk
rapportering
3. Ja, aktivt bruk av BIM gir bedre flyt i byggeprosessen. Mange potensielle problemer
avdekkes allerede i prosjekteringsfasen, dvs. arbeidstegninger har en ”bedre” kvalitet.
BIM-prosjektering omfatter bl.a. dokumentert egenkontroll pr fag, tverrfaglig
prosjektering, tverrfaglig kvalitetssikring, visualisering, byggbarhetsgranskning
BIM-produksjon omfatter bl.a.: mengdeberegning, visualisering, 3D-rigging, 3Dlogistikkplanlegging, fremdriftssimulering (4D)
Alle beskrevet tiltakene (BIM-prosjektering, BIM-produksjon) resulterer i en mer
effektiv produksjonsprosess.
Verktøy:


Solibri Model Checker



ArchiCAD



Sketchup (+ Peabs bibliotek med byggeplasskomponenter)



Vico Office

4. Pr i dag finnes ingen enhetlig arbeidssett i bransjen. BIM-programvare har ulike
behov, det fører til ulike BIM-krav og ulike BIM-rutiner.
a
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Ulike kompetansenivå og ulike tolkninger av begrepet BIM: BIM =
tegningsproduksjon (f.eks. Revit), BIM = 3D modell, BIM = prosjekteringsprosess.
5. Pr i dag bruker vi ulike verktøy. De viktigste er listes opp:


Solibri Model Checker



ArchiCAD, Revit



G-Prog Beskrivelse



Peab Prosjektplass 2.0



Simplebim



Vico Office

Kruse-Smith
1. Vi bruker BIM i alle faser av prosjektene, men er komt lengt i bruken relatert til
prosjektering og i produksjonsfasen.
2. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre bruken av BIM i alle faser / prosesser. Mest
fokus har vi i øyeblikket på forbedring / tilpassing av metodeverket for BIM
prosjektering. I parallell til dette jobber vi aktivt med bruk av BIM som grunnlag for
kalkyle. Videre er det planer for å forbedre produksjonsplanleggingen ved aktiv bruk
av BIM verktøyer.
3. Usikker på om flyt er det mest dekkende begrepet, men BIM lønner seg allerede. Vi
bygger bedre fordi de involverte parter har en bedre forståelse for hva som skal bygges
og BIM prosjekteringen tvinger oss til å tenke på detaljer på et tidligere tidspunkt enn
vi gjorde før, ergo er vi bedre forberedt når vi står på byggeplassen.
4. Ingen ulemper, men det er noen utfordringer. Blant annet kompetanseheving hos alle
som bidrar inn i prosjektene, både eksterne og interne aktører. Manglende kompetanse
er den viktigste årsaken til motvilje mot endring til BIM prosjektering /
gjennomføring.
5. Pr. I dag bruker vi:


Solibri Model Checker



Simplebim



ISY Calcus / GPROG ByggOffice / GPROG Beskrivelse



Tekla BIMSight



Revit
b
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AutoCAD



PeriCAD

NCC
1. Vi bruker BIM i alle faser (tomteutvikling - forprosjekt- anbud – utførelse). Jeg sitter
ikke med eksakt statistikk men magefølelsen sier at BIM brukes mest i gjennomføring,
fordi denne fasen involverer flest personer og modellene blir da benyttet av både
prosjekterende, prosjekteringsleder, byggeleder, innkjøper og formann.
2. Jeg synes vi på sikt bør finne metoder å bygge direkte fra modellen, slik at man slipper
å gå veien om 2D-tegninger. I forbindelse med graving og stikning så brukes modellen
direkte allerede. Dersom man hadde klart å visualisere bygget på rett sted med rett
nøyaktighet med hjelp av Augmented Reality (google glasses eller tilsvarende) og man
kan velge hva man vil se (f.eks. kun søyler, kun innervegger, kun vinduer etc..)så vil
man slippe å benytte tegninger.
3. Absolutt. Informasjonen man får med i tillegg til geometrier er uvurderlig og brukes
mye!
4. Slik jeg ser det så har ikke BIM i seg selv noen ulemper. Kun fordeler. Men vi trenger
at alle har god kompetanse, helt fra arkitekt og rådgivere til kalkulatør og utførende.
Det er mange «do’s and dont’s» og beste praksis og arbeidsflyt er under stadig
utvikling.
Mange av de utførende (håndverkerne) er ikke gode nok på data generelt til at vi får
utnyttet BIM’en maksimalt.
Det er også fare for at man finner data i modellen som ikke nødvendigvis er
kvalitetssikret eller er ferdig prosjektert og så brukes dette ukritisk. Det er en
utfordring alle må være klar over.
5. Vi bruker aller mest Solibri. Denne er kjempefin i alle faser. Enkelt i bruk og har
mange nyttige funksjoner vedrørende kvalitetskontroll av modeller, kollisjonskontroll
og mengder.
I tillegg til dette har NCC Enterprise avtale hos Autodesk, vi har tilgang på alle
programmer de har (AutoCAD, Revit, Navisworks, 3Ds Max, InfraWorks .. etc etc…).
Av disse bruker nok Revit og Navisworks mest.
Andre programmer vi bruker med ofte: ArchiCAD, Tekla, SimpleBim, GProg BIMimport, Calcus BIM-import, RenderLights, SketchUp. To sistnevnte er ikke typiske
BIM-programmer, men brukes i 3D/visualisering.
c
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Oppfølgingsspørsmål:
Bruker dere BIM 4D til fremdriftsplanlegging av prosjektene?
Svar: Det har vært noen forsøk i Navisworks, men ikke noe vi bruker til daglig.
Jeg har ikke utført dette selv.

Jeg har forstått det slik at det i Navisworks, så må alle objekter koples til MS Project.
Det i seg selv tar veldig lang tid.
Så kommer utfordringen:
Modellen oppdateres. Det tilkommer nye objekter, noen fjernes og noen endres.
Hovedfremdriftsplanen oppdateres. Aktiviteter legges til, endres og fjernes.
Det viser seg at å holde en slik BIM 4D – plan oppdatert, koster mer enn det smaker.
Solibri er noe vi allerede benytter i stor grad, så det jeg kan tenke meg er at de
implementerer en enkel 4D i sin software. Dette er noe vi har snakket med Solibri om
også. Den må selv kunne sortere og kategorisere objekter ut i fra gitte regler og en
input om hovedfremdrift, slik at dette ikke er tidkrevende manuelt arbeid.
En skal ikke stikke under en stol at de på byggeplass er mer interessert i å bygge enn å
drive med dataprogrammer. Derfor er det ekstremt viktig å ikke introdusere for mange
forskjellige programmer. Solibri er noe de fleste benytter seg av allerede.

d
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Statsbygg

1. BIM benyttes primært i planleggingsfase, internt kun til byggeprogram/romprogram
(dRofus). Ellers benyttes Solibri til oppfølging av byggeprosjektene. Vi stiller krav til
våre rådgivere om at BIM skal benyttes, men modellerer ikke selv.
2. Eiendomsforvaltning og drift, der er vi kun i startfasen.
3. Ja. I hvertfall nå etterhvert (etter en del "voksenopplæring" av bransjen)
4. Egentlig ikke, men potensialet utnyttes ikke. Mange jobber fremdeles med "gamle"
arbeidsprosesser med moderne teknologi. Og til en viss grad har kun modellen ved
siden av tegninger.
5. Vi benytter oss av:


dRofus



Solibri

e

