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Se bygg.no
http://www.bygg.no/article/1433889
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Dagens tema: Modellmodenhetsindeks (MMI)
Seminaret har tre deler:
• 1) Kort introduksjon til krav- og leveransesystemer for informasjonsleveraner
Kort presentasjon av MMI for bygg
og litt mer om den nye MMI-en for samferdsel – NYHET!
• 2) Erfaringsdeling (diskusjon) om våre erfaringer fra MMI for bygg
• 3) Erfaringsdeling (diskusjon) om hvordan vi kan vi legge til rette for
bedre bruk av MMI i bygg og samferdsel
• Avsluttes med Pluss (hva bør vi beholde til neste gang) / Delta (hva bør vi forbedre)
• Tema og tid for neste aktivitet
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Prosjekt Norge
Hovedaktiviteten
er å initiere forskning og etablere arenaer for kunnskaps- og
erfaringsdeling mellom akademia, etater som bestillere og næringslivet som
leverandører innen prosjektrettet virksomhet.
Senterets ambisjon
er at prosjektbaserte næringer i Norge skal ligge i fremste rekke internasjonalt
innen verdiskapende og kostnadseffektiv prosjektgjennomføring

https://www.prosjektnorge.no/om-prosjekt-norge/hva-er-prosjekt-norge/
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KA Digital samhandling
Dette seminaret er en del av vårt fokus på utvikling av løsninger for å kunne
sette krav til digitale leveranser. Her har vi tidligere sett på utfordringer med BIM i små
prosjekter, Statsbyggs nye BIM-manual SIMBA, ISO19650-serien for informasjonsledelse og
KIM-prosjektert til BaneNOR med krav til informasjonsleveranser.
Denne KA-en er for alle som er opptatt av utfordringer og muligheter knyttet til digitale
leveranser i alle faser i bygg-, anlegg og eiendomsprosjekter
Prosjektforslag under utvikling – dersom interesse:
Digitale leveranser i små prosjekter
Veileder*) for å standardisere av digitale krav (bestillinger) fra kunde og
oppfyllelse av krav (løsninger) fra leverandør (arkitekt/rådg. ingeniør, og evt. entreprenør)
*) her er det mulig med mange typer løsning, digitalt
Vil kunne bidra til økt digitalising i små prosjekter
https://www.prosjektnorge.no/hvaskjer/cophoved/cop-digitalisering/
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Endring av praksis i prosjekter
er ikke noe du kan gjøre alene!
• Kunnskaparenaen (KA) innen Digital samhandling er et tiltak Prosjekt Norge
har iverksatt for å kunne dele erfaring og bidra til
deling av erfaringer for utvikling av forbedret praksis.
• Diskusjoner og deling av erfaringer er det sentrale
ikke lange presentasjoner
• På grunn koronasituasjonen gjennomføres dette nettbasert
• Delta i diskusjonene,
– Vi tilpasser opplegg avhengig av antall deltakere
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Hvem er vi og hvilke erfaringer og forventinger har vi
•
•

KA-Digital samhandling er for deling av erfaringer – nå via Zoom ;-)
Vi trenger derfor å vite litt om hverandres er erfaringer, slik at dere får størst mulig utbytte av denne
korte samlingen

•
•
•

Det kommer nå opp noen spørsmål i Zoom om MMI
Det svarer på disse i løpet av 2 min og resultatet presenteres
Videre presentasjon – og evt. oppfølging vil til ta hensyn til disse svarene

1 Hvor mye har du brukt MMI for bygg for å sette krav til BIM leveranser?
2 Hva var dine erfaringer med MMI for bygg?
3 Hva er dine forventinger til MMI samferdsel?
4 Jeg kommer fra: Bygg/Samferdsel /annet
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Noen eksempler på «systemer» for å sette krav til
BIM-/ informasjonsleveranser:
MMI er bra men det finnes mye annet også, her er noen:
• ISO 19650
–

•

•

•

som før dette var Veileder 138

NS 8360 BIM-objekter
Stegnormen
–

•
•

Bygger på ISO 297481-1:2016 (første versjon 2020)
og delvis på ISO29481-2

Statens Vegvesen Håndbok V770
–

•
•

Lang historikk fra 2010
Ny digital versjon, «SIMBA»

IDM standarden, nå buildingSMART Prosess, bSP
–
–

BIM manualer på firma/prosjektnivå

Var tema på forrige KA-webinar

Statsbyggs BIM manualer
–
–

Hvordan kan
disse kombineres?

SN/K 371 Steg og leveranser i byggeprosess

BIM gjennomføringsplaner / BIM Execution Plan (BEP)
buildingSMART Norge guiden

Utenlandske systemer: UK BIM Level 2
Andre initiaiv:
LoD «Level of Development»
«Level of Detail».
LoI «Level of Informaion
LoIN «Level of Information Needed»
LoX «Level of……»
Informasjonsleveranser kaller
også
«Data-drops»
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IDM standarden
• Kom den ikke ut at komiteen?
• Denne løser jo alt!
•
•

Hvor er ikke denne tatt i bruk?
Erfaringen fra de som tok den i bruk?
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MODULAR BIM GUIDELINES
•

Det var en kar fra Norge (Eilif ;-) en dag i oktober 2011 på
CIB-W078 - IT in Construction konferansen i
Sophia-Antipolis i Frankrike
som hadde noen tanker på at man kunne lage et
informasjonskravsbibliotek
der det var behovet for hva du skal gjøre /beslutte
som bestemmer hva som er relevant informasjon

•

Mer info er ikke bedre info – det MÅ være relevant
Man må koble bygg-/anleggsfalig og digital kompetanse får
å få en praktisk løsning

https://www.researchgate.net/publication/316989293_MODULAR_BIM_GUIDELINES
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Kort presentasjon av

MMI for bygg og samferdsel

Laget av bransjen – Laget for bransjen:
• Prinsippet er at en informasjonsleveranse er knyttet til en
predefinert oppgave
• Alle som er med i denne oppgaven må levere
informasjon som gjør det mulig å utføre denne oppgaven
• Det er definert et begrenset antall koordinerte oppgaver
gjennom byggeriets livssyklus
• Det som ikke er spesifisert i MMI-en er hvilken
informasjon som skal leveres!

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
Arkitektbedriftene
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Dette er felles for
alle prosjekter
som bruker MMI

Dette må
spesifiseres av
prosjekterende i
hvert prosjekt
som bruker MMI
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Struktur MMI for samferdsel
MMI defineres fagvis i starten av et prosjekt
og er inndelt i fire faser *) som tar for seg hvilke grunnlag
og forutsetninger som må finne sted:
• Grunnlag og forutsetninger,
• Fagmodell og beskrivelse,
• Avhengighet andre fagmodeller og
• Leveranse og bruksområde.
•
•

Dette tar
utgangspunkt i
praktisk arbeid som
skal gjøres
-og hvilken
informasjon som
trengs for å gjøre
dette

Kilde: http://www.bygg.no/article/1433889
*) de mener vel perspektiver…
Perspektiver er også sentralt i Stegnormen og ISO19650 / RIBA PoW
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Presentasjon den nye MMI-en for samferdsel – NYHET!
og litt om MMI for bygg (Nov. 2018)
• MMI-en for samferdsel – NYHET!
• Bygger på samme prinsipper som bygg
• – men er konkretisert
– med metoder for spesifisering av info leveranser
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Bygg

Samferdsel
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Norsk bransjenorm
God kommunikasjon:
 Vi må forstå hverandre
 Vi trenger et felles språk
Mai 2020
Bygg
Nov. 2018

•

Beskriver ferdiggrad av modell (prosjektering)

•

MMI er en metode for å kommunisere leveranser
–
–

•

Hva skal prosjekteres, når, og hva kan vi bruke modellene til
Modellene skal ha rett kvalitet og detaljering til deres bruksområder

Vi har rammeverk, men dette må videreutvikles for
prosjektene!
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Kilde: Tom Paulsen,
Veidekke og EBA BIM-utvalg
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Scope

Kilde: Tom Paulsen,
Veidekke og EBA BIM-utvalg
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Arbeid
per fag

Hva skal gjøres
Hvorfor

Til fremdriftsplan
- leveranseplan

Kilde: Tom Paulsen,
Veidekke og EBA BIM-utvalg
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MMI – I fremdriftplan

Utarbeide foreløpige tegninger – VA – MMI 100
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Kilde: Tom Paulsen,
Veidekke og EBA BIM-utvalg

MMI egenskaper i Solibri
eller ett eller annet objektbasert
system
MMI kan være en
Egenskap med Verdi
dvs. dette kan automatiseres ☺

Kilde, skjermbilde: Tom Paulsen,
Veidekke og EBA BIM-utvalg
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Visualisere MMI
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Kilde: Tom Paulsen,
Veidekke og EBA BIM-utvalg

Beskrivelse er nytt for
samferdsel!
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Dette er likt i bygg
og samferdsel
Bare litt annen layout
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VEG
• Krav settes enkelt opp
i tabell
• Hvilken informasjon
som inngår i kravet
kommer an på behovet
i prosjektet
• Dette krever både
veifaglig og BIM-faglig
kompetanse
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Gratulerer!
Det er et godt stykke arbeid som er levert av:
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Erfaringsdeling: ca 20 minutter
Legges opp litt avhengig av antall deltakere:
• Chat – jeg leser opp - kommentarer
• Åpen styrt mic – jeg styrer etter chat
• Åpen mic for alle – kast dere på
• Ved stor interesse / engasjement
- Kan ta opp dette senere
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Mer MMI – eller annet?
• Det var en kort samling
• Er det stor interesse for å gå videre med MMI?
• Dele erfaringer i løpet av høsten med hvordan man kommer i gang
MMI samferdsel – ett år etter? Mai 2020 med presentasjoner fra ditt prosjekt?
•
•
•
•

Lære mer om MMI
https://www.eba.no/dokumenter/
https://www.eba.no/sok/?q=mmi
og ellers er det en stor mengde presentasjoner fra prosjekter
som har brukt MMI - Google og finn ;-)
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Kommende KA-er og annet
https://www.prosjektnorge.no/
• KA VDC
• #VDCNorway - VDC på norsk: Hvordan utvikle et faglig VDC miljø
– Samarbeid med andre fagmiljøer
• 4. juni @ 12:00 - 12:45
•
•
•
•

KA Digital samhandling
BIM kompetanse og
Digital modenhet (Resultater fra PN undersøkelse).
16. juni @ 12:00 - 12:45
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Takk for
deltakelsen!
Eilif Hjelseth

KA Digital samhandlig
28. mai 2020
KA-DS#4#W2

Professor i
Building Information Modelling (BIM)
NTNU, Norway
eilif.hjelseth@ntnu.no
https://www.linkedin.com/in/hjelseth/
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