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Opplegg for dagens tema:

Krav til BIM-leveranser i tidligfase
• 12:00 – 12:10 Velkommen og kort presentasjon av deltakere
• 12:10 – 12:30 Presentasjon ved Eilif Hjelseth om ulike måter å stille krav
til BIM-leveranser
• 12:30 – 12:50 Byggherreperspektivet: Presentasjon ved Sissel Smørdal
i Forsvarsbygg
• 12:50 – 12:55 Kort pause / Kaffepåfyll
• 12:55 – 13:15 Arkitektperspektivet: Presentasjon fra Christian Hofmeier
i Arkitektbedriftene
• 13:15 – 13:45 Spørsmål / Felles diskusjon / Erfaringsdeling
• 13:45 – 13:55 Oppsummering og
tema for neste samling
• Webinaret er for erfaringsdeling mellom alle som er med
Vi kan følge opp med ulike aktiviteter: webinar, prosjekt osv.
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Hvem er med på erfaringsdelingen
Spørsmål / Poll i Zoom, ca. 1 1/2 min fra nå
•
•
•
•
•
•
•

Jobber du med å sette krav til
tidligfase som
Byggherre
Arkitekt
Rådgivende ingeniør
Entreprenører
Eiendomsforvalter
Jobber ikke med tidligfase

•
•
•
•
•

•
Har du erfaring med BIM i
tidligfase
•
Ja, under 2 år
•
Ja, over 2 år
Nei, men med BIM i andre faser•
•
Nei, ingen BIM erfaring

Har du erfaring med BIM i
andre faser
Ja, under 2 år
Ja, over 2 år
Nei, kun i tidligfase
Nei, ingen BIM erfaring
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Endring av praksis i prosjekter
er ikke noe du kan gjøre alene!
• Kunnskaparena (KA) innen VDC 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 om «perfekte prosjekter»
• På grunn koronasituasjonen gjennomføres dette nettbasert
• Har dette vanligvis som ½ dags webinarer hos PN-partnere
• Delta i diskusjonene!
– Vi tilpasser opplegg avhengig av antall deltakere
4

4

2

13.10.2020

Spørsmål - svar i «pollen»
Hvem er vi og hvilke erfaringer og forventinger har
viKor t
•
•
•
•
•

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
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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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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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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, Modelmodenhetisindeks (MMI) – var først ute med
presentasjon av denne!, BIM/digital kompetanse, resultater far Prosjekt Norge
undersøkelse om digital modenhet i næringen.
Denne KA-en er for alle som er opptatt av utfordringer og muligheter knyttet til
digitale leveranser i TIDLIGFASE i bygg-, anlegg og eiendomsprosjekter.
Vi avslutter med å sette tema for kommende webinarer – eller andre
engasjementer
https://www.prosjektnorge.no/hvaskjer/cophoved/cop-digitalisering/
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Kort om min presentasjon i dette webinaret
•

Stille spørsmål, som f.eks.:

• Hva menes egentlig med BIM i tidligfase?
– Hva har vi forstått!
– Hva har vi misforstått?
•
•
•
•
•

Hvordan får vi gevinst at den innsatsen som legges ned
- Hvor lønnsomt er det å benytte BIM?’
- Hvilke oppgaver skal vi benytte BIM til
Blir vi for konkret for tidlig?

•

Jeg kommer med noen «betraktninger»

•
•

Jeg kommer ikke med en fasit eller anbefalt løsning
Legger opp til diskusjon

• Vær kritisk til det jeg kommer med!
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Problemforståelse vs Løsningsbeskrivelse
Krav til BIM-leveranser i tidligfase
• Det finnes mye om BIM-leveranser
– men hva menes egentlig med dette?
• Her er det mange som mener mye – og mange som har utviklet mye!

–

og hva menes egentlig med BIM
• En 3-D med informasjon – informasjonsmodell (bokser og piler) om det bygde miljø

–

BIM

og hva menes egentlig med leveranse
• produkt eller tjeneste – eller begge deler

• Det finnes mye om tidligfase
–
–
–
–

Godt etablert fagområde, med mye praksis og forsking
Fremheves som svært viktig for sluttresultatet
Mange ulike betegnelser benyttes
Ide / skisse / konsept /….

Tidligfase
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Tidligfase

http://v1.prosjektnorge.no/site-content/uploads/2016/tidligfase.pdf
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BIM leveranse
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BIM har stor betydning – her den velkjente:
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Verdien av god tidligfase

Av og til hører man om prosjekter som ikke lyktes fordi det ikke ble gjort grundige nok
analyser, vurderinger eller utredninger i tidligfasen.
Konseptfasen i figuren over er så avgjort en del av den nevnte tidligfasen, og mange
forbinder også neste fase der prosjektet defineres (skisse eller forprosjekt er vanlige
betegnelser for byggeprosjekter) som en del av tidligfasen.
https://www.prosjektbloggen.no/verdien-av-god-tidligfase
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Verdien av
god tidligfase

Figuren illustrerer betydningen av riktige valg i prosjektets tidligfase.
Forskjellen mellom god og dårlig tidligfase har mye større innvirkning på langsiktig verdi enn forskjellen
mellom god og dårlig gjennomføring. A, B, C og D er eksempler på ulik tidligfase og gjennomføring av
et prosjekt.
https://www.prosjektbloggen.no/verdien-av-god-tidligfase
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Den viktige tidligfasen

https://www.kruse-smith.no/den-viktige-tidligfasen/
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Kort oppsummering - vi vet:
Tidligfase er viktig
BIM er også viktig
men hvordan kan / skal BIM-kravene
spesifiseres
leveres?
Noen betraktinger løsninger for BIM-leveranser
(presenteres kort – så dere ser at det er noe)
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Noen eksempler på «systemer» for å sette krav til
BIM-/ informasjonsleveranser:
•

Modellmodenhetsindeks (MMI)
–

•

ISO 19650
–

•

Var tema på tidligere KA-webinar

Statsbyggs BIM manualer
–
–

•

Var tema på tidligere KA-webinar

Lang historikk fra 2010
Ny digital versjon, «SIMBA»

IDM standarden, nå buildingSMART Prosess, bSP
–
–

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

•

Statens Vegvesen Håndbok V770

•
•

NS 8360 BIM-objekter
Stegnormen

•
•

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

–

–

Hvordan kan
disse kombineres?

BIM manualer på firma/prosjektnivå
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……»

som før dette var Veileder 138

SN/K 371 Steg og leveranser i byggeprosess

Hvordan få til at det blir færre ulike
måter å stille og leverere BIM på?
Informasjonsleveranser kalles også «Data-drops» ;-)
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ISO 19650:2018 Specification for information management for the capital/delivery
phase of construction projects using building information modelling.
Denne figuren er basert på PAS 1192-2:2013 av pedagogiske årsaker
19

19

Definition av informasjonskrav og resulterende
informasjonsmodeller – prinsipper
BIM
Interessenters informasjons krav

bidrar til

bidrar til
Informasjons
Utvekslings
Krav (EIR)

Anlegg og
eiendels
Informasjons
Modell (AIM)
bidrar til

spesifiserer

bidrar til

Prosjekt
Informasjons
krav (PIR)

Anlegg og
eiendels
Informasjons Krav
(AIR)

Informasjonsleveranser

spesifiserer

sammenfatter

Organisatoriske
Informasjons
krav (OIR)

Leveranseinformasjons krav

Prosjekt
Informasjons
Modell (PIM)

sammenfatter
(eng. encapsulates) =
sørger for input til
bidrar til
(eng. contributes to)=
sørger for input til
spesifiserer
(eng. specifies) =
bestemmer innhold,
struktur og metodikk

5 Definition of information requirements and resulting information models
5.1 Principles
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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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Bygg

Samferdsel
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Steg for steg
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GJENNOMFØRING AV BYGG OG ANLEGGSPROSJEKTER

1

2

Strategisk
definisjon

3

4

Program- og
Bearbeiding av
konseptutvikling valgt konsept

Detaljprosjektering

5

Produksjon
og leveranser

6

Overlevering og
ibruktakelse

8
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Bruk og
forvaltning

Avvikling

KONTEKST

INPUT

INFORMASJON
BESLUTNINGER
RAMMEVILKÅR

STEG

PROSESSER
AKTIVITETER, OPPGAVER
METODER, RUTINER, VERKTØY
AKTØRER, KOMPETANSE
ROLLER

OUTPUT

EIER
BRUKER
UTØVENDE
OFFENTLIG

LEVERANSER
BESLUTNINGSGRUNNLAG
GRUNNLAG FOR NESTE STEG
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BIM – informasjon => visualisering, tekst og tall
om det som planlegges bygget,
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Hvordan BIM kan påvirke kostnadene?
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Hvordan BIM kan påvirke kostnadene?
Man gjør mer med BIM
- Det er derfor logisk at
det koster mer

Dette krever
investeringer i
forkant av
prosjektet…
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Forslag til tema for kommende webinarer 2020:
•

Jobbe oss videre i fasene

•

KS av BIM modell» og dokumentasjon.

•

Hva gjør de ulike verktøyene

– Neste fase: Prosjektering
– Tema kan inndeles etter de ulike prosjektfaser, og prosjektstørrelse.
– «hull» i prosessen mellom verktøyene
– ikke visuelle BIM verktøy for analyse, rapportering, utvikling (OneClick LCA/ dRofus )

•

BIM/GIS integrasjon

•

Campus NTNU

– helhetlige analyser

Vi jobber videre med en plan

– «byggkloss» analyse – hvor enkelt kan det gjøres

•

Hva er BIM egentlig

•

– og hva kan det brukes til når man tenker nytt

•

Mer om BCF

•

Infrastruktur som eget tema!

–

BIM Collaboration Format – koble teknologi og prosess
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Evaluering av dette webinaret
Pluss - dette vil i beholde til neste gang
• Varierte foredrag
• Fra det generelle til det spesielle
• Nyttig tema

Delta - dette vil i forbedre til neste gang
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Takk for deltakelsen!
KA Digital samhandlig
13. oktober 2020

Eilif Hjelseth
Professor i
Building Information Modelling (BIM)
NTNU, Norway

KA-DA#6#W4

eilif.hjelseth@ntnu.no
https://www.linkedin.com/in/hjelseth/
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