
BIM 
Bygningsinformasjonsmodellering



Agenda for dagen.

▪ Innledning
▪ Nytt kurs i regi av MEF

▪ Hva er egentlig BIM?

▪ Begreper og definisjoner

▪Hva er nytteverdien av å bruke BIM?

▪ Faser i BIM-prosessen

▪ Funksjoner og roller



Historien

• Tegnebrett (lang tid å endre data)

• IT +Tegnebrett 

• IT/CAD, 

• Maskinstyring, 3D (punkt, linjer, flater), 

• BIM – med 3D med informasjon

• Informasjon beskrivelse

• Beskrivelse på BIM objektene.

BIM - Definisjon fra (BuildingSMART)



Digitalisering

• Innenfor digitalisering definerer man 
ofte «digital modenhet»:

1. Papirbasert

2. Papiret blir «elektrisk» 

3. Selvbetjent og samhandlende

4. Automatisert

5. Optimalisert og lærende



To bølger med digitalisering

PC som hovedverktøy

Fokus på allerede digitaliserte
virksomheter 

Bruk av data analyser hente fra 
flere systemer 

Første bølge (.com) Andre bølge

Mobile enheter som hovedmedium

Påvirker alle virksomheter
10 mrd enheter koblet på nett

• Enorm vekst i tilgangen på data
• Skytjenester gir tilgang på data
• Bruke data på tvers av organisasjoner
• Nett over alt 



Ulike nivåer av BIM

• 2D – Tegninger x-y

• 3D – Tegninger x-y-z

• 4D – Tid – hvordan 
prosjektet utvikler seg ift tid

• 5D – Kobling mot kostnader

• 6D – Energi / effektivisering

• 7D – Garantier, vedlikehold, 
LCC 



Hva er BIM?

• BIM er verktøyet vi bruker i vår prosjektering, i vår 
informasjonsdeling og kommunikasjon.

• Skal gi oss grunnlag til gode beslutningsprosesser. 

• Gjennom tett samspill mellom alle aktørene i 
prosjektet skal BIM sikre at vi som entreprenører 
prosjekterer som avtalt, og at man bygger det som er 
prosjektert. (så lean som mulig)

• BIM-modellene er en digital tvilling av anlegget fra 
tidlig fase til prosjektering, bygging, drift og utfasing.



Hva gir BIM

• Dersom vi klarer å implementere BIM vil 
det kunne gi betydelige gevinster i form 
av sparte kostnader, smartere og mer 
bærekraftige anlegg. 

• Norge og Norden ligger langt fremme i 
bruk av BIM i prosjektene

• Utvikling og implementering av felles 
nasjonale standarder 



Litt om bakgrunn og hensikt 



Byggekostnadene skal ned 20 prosent innen 2025

• Staten er Norges største byggherre og har tatt 
initiativet til, et samarbeid mellom byggebransjen og 
myndighetene. 

• Målsettingen er å spare 20 prosent av kostnadene i 
byggebransjen i løpet av 2025. 

• Samtidig skal kvalitet, produktivitet og bærekraft 
bli bedre.

• Trekkes frem 3 områder:

1. Industrialisering – med systematisk gjenbruk av 
beste praksis

2. Samspill – et god samhandling i en sammensatt 
verdikjede.

3. Rett kompetanse



Digital samhandling

• Samhandling alene har et potensial å 
redusere kostnadene med inntil 7 
prosent, et potensial man ikke kan nå 
uten offensiv bruk av digitale løsninger

• Skal målene nås, må bransjen begynne 
å jobbe på nye måter å jobbe på 
kombinert med digitalisering og 
automatisering av manuelle prosesser.

• En undersøkelse gjort blant El-, VVS, 
Grunn

• Den viser at bransjen i liten grad er 
digitalisert.



For å lykkes er det viktig å se på teknologi 
som et verktøy

• Det er ikke å tilby en digital 
presentasjon av prosjektplanen på 
en iPad eller vise en faktura på 
mobilen.

• Endring i kultur som fører til nye 
forventninger til oss alle og til måten 
vi gjennomfører arbeidsprosessene.

• Minst av alt handler dette om 
teknologi isolert sett.



Men hva er egentlig potensialet for effektivisering?



Sikre felles forståelse av oppgavene

Prosjektgjennomføring

Oppstart Avslutning

• Startpakke
• Prosjektmodell
• Industrialisering 

• HMS
• Planlegging
• Materiell
• Tegning og underlag
• Beskrivelse
• KS-rutiner

• Avslutte alt / bli ferdig/ferdig
• FDV
• Sluttoppgjør
• Planer
• KS-rutiner
• Avslutte avtaler

Produksjon
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• Forrige aktivitet ikke ferdig - grensesnitt – noen skulle ha gjort / levert/ bestilt  ...
− Manglende samhandling og oppdatering mellom aktørene (internt og eksternt)

• Mangler arbeidsunderlag – modellen ikke oppdater

• Tillatelser er ikke på plass

• Feil
− Ting som ikke ble gjort riktig første gang og må rettes opp, skiftes ut eller gjøres om igjen

(Modellen vil bidra til bedre forståelse og innsikt i det endelig resultetet)

• Overproduksjon (Lean)

• Flytting av maskiner – Gåing/kjøring hit og dit

• Frakt / transport / mellomlagring
− Hente maskiner og materiell

• Venting (dødtid)
− Fagarbeiderne venter på at materialer og utstyr skal leveres, eller at en foregående aktivitet skal 

fullføres. 
− Det samme gjelder for aktører (på kontoret eller i felt) som venter på dokumentasjon/informasjon

Eksempel 



Planlegging og styring for optimalisering av gjennomføringen

1. Foregående arbeid
Kobling mot andre fag

2. Arbeidsplassen
Klart og tilgjengelig

3. Arbeidsgrunnlag 
(BIM, beskrivelse, m.m.)

4. Personell
Planer

5. Materiell
(kobling mot lev)

6. Utstyr
Leverandører

Følgende arbeider
Andre fag/interntAktivitet





Hvordan sikre felles forståelse av oppgavene?



Koordinering av teamene/lagene

Byggherre

KHMS

Rådgivende ingeniører

Andre fag
Leverandør

Myndigheter

Sanntidsinformasjon



Oppdatert i hele organisasjonen 





Sikre felles underlag for alle involverte

Kvalitet

Fagarbeid
ere

Teknisk

Felles 
grunnlag

Hms

Byggherre

Teknisk 

Fagarbeidere

Leverandør

Offentlige
ByggherreOffentlige

HMS



Hva skal vi oppnå?

• BIM programvare har vokst fra å være 
prosjekteringsverktøy til å nå benyttes 
til både prosesstyring, logistikk og 
økonomi 

• Det virker innlysende hvorfor man bør 
bruke BIM til gjennomføring av anlegg, 
kontrakter, samarbeidsformer og 
forretningsmodeller

• Grensesnittet brytes ned mellom 
rådgivende ingeniører, entreprenører, 
UE, UL og byggherrer 



Hva er effektene?

• All erfaring viser at BIM kan ha betydelige positive 
effekter på ulike sider ved prosjektgjennomføringen, 
inkludert tid, kostnad, kvalitet, sikkerhet og miljø.

• Dette er en hovedårsak til at entreprenører ønsker å 
implementere BIM.

• BIM kan dermed forstås som en 
programvarebasert metode for planlegging, 
implementering og gjennomføring av prosjekter, 
som er basert på en digital modell.



Kompetanse – paradokset 

• Det er kun når kompetente byggherrer 
stiller krav om samhandling at noe av 
potensialet ved bruk av BIM blir tatt ut.

• Bruk av BIM har til nå handlet mest om 
prosjektering og for lite om 
gjennomføring, forvaltning, drift,  
vedlikehold og utvikling.

• Ifølge BIM-litteraturen er det i FDVU (hva 
som er bygd inn i anlegget) de store 
gevinstene skal realiseres 



Kompetanse forts...
• For at Norge skal utvikle en mer bærekraftig 

anleggsbransje, både med hensyn til 
gjennomføring og FDVU, så kreves det en 
betydelig standardisering og spesifisering 
av:

• Tekniske grensesnitt 

• Arbeidsprosesser

• Kontrakter og forretningsmodeller

• som fremmer digitalisering og effektivisering 
av hele verdikjeden 



Hva er VDC - Virtual Design and Construction?

• VDC er en gjennomføringsmodell i 
tverrfaglige prosjekter som har til 
hensikt å forbedre samspillet 
mellom aktørene i prosjektet. 

• Prosjektmodellen skal skape 
merverdi gjennom effektiv 
prosjektering, optimalisert av 
anlegget og økt kvalitet

Fokus er å forbedre samspillet mellom
aktørene



VDC består av fire grunnsteiner

1. Definerte mål. 

2. VDC bygger på både 
sluttbrukerens og prosjektets mål

3. Verdiskapningen i prosjektet 
vurderes kontinuerlig opp mot 
kundens mål til f.eks. brukbarhet, 
drift, og bærekraft, i tillegg til 
prosjektmål som byggbarhet, 
sikkerhet, budsjett og fremdrift. 

4. Godt samspill forplikter alle aktører 
til felles mål.



Fra idé til forvalting

Idé fase

Byggherre 
Rådgivende 
ingeniører

Reguleringer/ 
detalj 

prosjektering

Byggherre 
Rådgivende 
ingeniører

Produksjon

Byggherre 
Entreprenør

FDVU
Forvalting, drift, 
vedlikehold og 

utvikling

Byggherre 
Forvalter 



Basis

Grunndata
Registreres og samles 

• Fastmerker og 
byggeplassnett

• Høydegrunnlag / 
overflatemotoikkd

• Teknisk geodata
• Installasjoner i grunnen
• Lag i grunnen
• Tidligere prosjekter
• Planer

• Skanning, landmåling
• Grunnboringer

Data fra:

Eksisterende situasjon
Modellering 

(grunnlagsmodeller)

• Terrengoverflatemodell
• Grunnforholdsmodell
• Eksisterende objekter
• Administrative forhold

Nye tiltak prosjekteres 
• Vei
• Bru og konstruksjoner
• Tunnel
• Tekniske installasjoner
• Vann og avløp (VA)
• Drenering 
• Skilt
• Veioppmerking
• Belysningsanlegg
• Signalsystemer
• Kabelføringsanlegg
• Landskapstiltak
• Grunnerverv
• Ytremiljø
• Terrengarbeider

Deling og 
kommunikasjon av 

planene
• Tverrfaglige modeller
• Presentasjonsmodeller
• Animasjoner
• Stiknings- og 

maskinstyringsdata
• Tegninger
• +++++



Utvikling og faser

Ustrukturert
informasjon

Strukturert
Informasjon

Filbaserte, 
sammenstilte 

informasjonsmodeller
(fødererte modeller)

Database baserte 
modeller

Distribuerte database 
baserte informasjons-
modeller med tilgang 

via grensesnitt og 
integrasjoner

Trinn 0
Papir og blyant

Trinn 1
2D/3D

Trinn 2
Filbasert

Trinn 3
Databasebaserte 

modeller
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Informasjonsforvaltning 
modenhetstrinn

Levesyklus fokus



Fasene i prosjektene fra offentlige byggherrer



Fasene i prosjektet

Design og 
beregninger

Kontroll og 
godkjenning av 

design

BIM-modell

Tverrfaglig
kontroll

Tredjeparts-
kontroll

Konstruksjon

Forvalting, drift, 
vedlikehold og 

utvikling 



MMI – risiko i de ulike fasene
Modell Modenhets Indeks 



Status

Det dreier seg fremdeles i stor 
grad om gevinstrealisering ved å 
bruke BIM som en avansert 3D-
modell, for eksempel ved 
muligheten til å gjennomføre 
tverrfaglige kollisjonskontroller 
og optimalisere 
prosjektgjennomføringen



Hva kreves?

▪ Som all annen teknologi, er måten den 
implementeres og tas i bruk minst like 
viktig som teknologien i seg selv

▪ Uklare roller og ansvarsområder for 
dataflyt og oppdatering av data viser seg å 
begrense implementering og bruk av BIM.

▪ Løsningene er knyttet til standardisering, 
datatilgang og prosesser for 
koordinering mellom fagene.



Kunnskap og opplæring 

• Kunnskap og ferdigheter har stor 
betydning for lykkes med BIM - på 
individ-, lags-, organisasjonsnivå

• Erfaringer viser at fokus på 
opplæring en nøkkelfaktorer for 
effektiv implementering av BIM. 



Implementering

• Gjennomføring og implementering 
preget av frykt for det ukjente og 
motstand mot endring av komfortable 
rutiner, kultur og struktur.

• Ansattes og lederes holdninger, 
bevissthet og preferanser for 
arbeidsutførelse kan innebære 
utfordringer for implementering av 
BIM.



Organisering

• En viktig faktor for å lykkes er 
at organisatoriske sider.

• endring av roller, 

• ansvarsområder, prosesser, 

• arbeidsflyt og beslutningsmyndighet

• Organisasjoner strever ofte med BIM-
implementering på grunn mangel av 
standardiserte arbeidsprosedyrer for 
BIM, eller uklare prosedyrer.



BIM i praksis









Noen erfaringer



BIM i praksis

BIM i praksis – Hands-on opplæring

For maskinstyring (åpne simulator)

For stikningsdata (overordnet hva har stikkeren)

Som arbeidsgrunnlag (for eksempel formtegninger, digital 
armering)

Som dokumentasjon



Krav om standardisering

▪Standardiseringsprosessene oppleves 
som langsomme og standardene som 
for kompliserte. 

▪ Flere entreprenører opplever at det 
kreves for høy detaljerings grad. 

▪Underlag fra kompliserte prosjekter 
gjenbrukes i andre enklere anlegg. 



BH – Krav

Håndbøker:

V770, HBDBN, (VU-053), Simba

Krav fra byggherre om å jobbe modellbasert 

Entreprenøren må kjenne ansvaret sitt



Standarder og klassifikasjons system

ISO19650, 

TFM, CoClass



Noen erfaringer

Samhandling / prosjektering

Samarbeid, god 
informasjonsflyt

Innsyn i løsninger i 
samhandling-/byggefasen

Mange forskjellige datakilder 
og verktøy. 

MMI-
Modellmodenhetsindex

Viktig å kunne planlegge når 
modellen kan brukes i 

produksjon 

Digitale tegninge

Tegningsløs produksjon 

Digitale bestillinger fra 
modellen (fungere ikke helt)

BMI-kiosker og mobile 
enheter

Tegningsløse prosjekter, 

Kontoret fungerer bra

MR/AR

Stort potensiale for bruk i 
produksjon



• 1. Ansett riktig digital kompetanse
− Sørg for å ansette riktig digitale kompetanse inn i selskapet. Om du som leder i en bedrift 

ikke selv øker din digitale kompetanse, er du nødt til å omgi deg med mennesker som kan 
strategisk it.

• 2. Ikke gjør alt på en gang
− Avgrens planene dine i begynnelsen. Start med én prosess, gjør noen erfaringer før du 

iverksetter store endringer for bedriften.

• 3. Ha stor gjennomføringsevne
− Det hjelper ikke med visjoner og verdier om du ikke kan gjennomføre.

• 4. Skap kultur for endring
− Skap en endringsvillighet i selskapet og en kultur for endring. I dag skjer utviklingen 

ekstremt raskt, du kan ikke lenger ha 5-årsplaner. Da blir det ekstremt viktig å rigge en 
organisasjon som kan endre seg kjapt.

• 5. Vær et godt eksempel
− Toppledelsen må gå foran.

• 6. Invester i ny teknologi

Råd til norske entreprenører




