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FORSVARSBYGG

Forsvarssektorens egen
eiendomsekspert

BIM i plan, i prosess, i
byggeplassdrift, i produkt
bibliotek, og med sømløs
samhandling mellom kontor og
håndverker er nå operativt
masterstudentseminar, HIAO, Oslo

23.januar 2013 v/ Knud Mohn

Norges største
eiendomsforvalter
 Vi forvalter ca 4,5 mill kvm
bygningsmasse fordelt på
ca 14 500 bygg og anlegg
 Vi leier ut 3,8 mill kvm
bygningsmasse
 Vi forvalter 1,400 km2
eiendomsareal
 Vi omsetter for ca 6 mrd kroner i
året
 Vi sysselsetter 1336 årsverk
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Eiendomsbransjen utfordres
 Gårsdagens ambisjoner = dagens krav = morgendagens selvfølgeligheter
 Rask utvikling – nye krav
 Lovverk, nasjonale
mål, EU-krav mv.
 Samfunnsansvar og samfunnskrav.
 Ref. St.meld.nr.7 (2008-2009):
(Innovasjonsmeldingen) Miljøkrav og
mer miljøvennlig offentlig eiendomsforvaltning og –utvikling

 Ref. St.meld 28 (2011-2012):
(Gode bygg for eit betre samfunn)
 Ref. St-meld 21 (2011- 2012):
(Norsk klimapolitikk)

Hvorfor BIM - buildingSMART?
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Utviklingen i bransjen og sektororientering.
 Bransjeutviklingen – fokusområder:

IKT- integrert i EBA-prosessene
Økt
teknologi
utnyttelse

 Bærekraftighet og LCC
Energieffektivisering, reduksjon av klima/miljø
utslipp.

Accenture

miljø- og samferdselsbyråd Ole Elvestuens

Ulike innlegg på «fremtidens Smarte byer»

22.aug.2012 i regi av IKT-Norge
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Resultater indikerer reduksjonspotensial

Dagens byggebransje er hogd i stein
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Video, som viser utvikling i byggebransje over 4600 år

Status til byggenæringen benchmarketing
Use of ICT in different industry

Source: Gartner Dataquest (June 2004)
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Policy/strategi-dokument 2
SMART 2020: Lavkarbonenergi forbruk vil kreve:

Et nytt samfunnsparadigme m/
IT som muliggjører (enabler)

Kilde: Bjørn Brunstad, ECON-Pøyry

Integrasjoner med andre aktører og bransjer ved
bruk av åpne digitale standarder
FEM åpne ISO-standard-sett setter fart i IT-anvendelsen
• 1) BIM den nyeste forankret i buildingSMART-International

• 2) GIS 20 års erfaring fra ISO og Open Geospatial
Consortium – nå felles dialog om samhandel.
• 3) Automasjon enklere brukergrensesnitt v/bruk av BIM
• 4) RFID sanntidsplanlegging og logistikk på varer og
transportutstyr
• 5) e-Commerce effektivisering v/bruk av BIM-underlag
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Eksempel på å modellelementer

Electrical
domain

Architect/
Structural
(In reality separate domains)

HVAC
domain

Process:
Collision
detection

Thermal
domain
Courtesy: German IAI for Building Services

BIM

HVA ØNSKER VI?
Industrialisering fremtvinger seg for å gi business
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Vårt langsiktige mål for byggenæringen

BREEAM Vekting
Kategori

Vekting

Ledelse

20

Helse & Komfort

17

Energi

29

Transport

22

Vann

8

Waste

Land Use & Ecology
Pollution

Materials
Management

Water
Transport
Health & Wellbeing
Energy

Materialer

15

Avfall

3

Arealplan

11

Forurensing

11

Sertifikat:
≥ 85: Outstanding
≥ 70: Excellent
≥ 55: Very Good
≥ 45: Good
≥ 30: Pass
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Kan vi bygge et interface for sømløs kommunikasjon mellom

BREEAM og Varedata og/eller BIM?

IFD/IFC

Samme info kan brukes flere ganger!

BIM - buildingSMART,

status i dag

Blandingsgassbod, Haakonsvern
Pilot på 100 % digital anbudskonkurranse. (innlevering digitalt tilbud 17.mars.2011)
Konkurransegrunnlag 3D-modell (BIM) og digitale materiallister med mengder og
egenskaper for produkter.
Målsettinger:
•Byggbarhet på modell
•Kollisjonskontroll på
modell
•Digital tverrfagligfaglig
styring av administrator
•Digitalt anbudsmateriell
•Digital fremdriftstyring
•Digital fakturaoppfølging
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BuildingSMART i prosess
 Programmering
 Behovs- og funksjonsanalyse
 Romprogram
 Kravdokument (dRofus)

BuildingSMART i prosess
•

Løsningsdokument
• Alternativsvurderinger
Alternativsvurderinger – minimum 3
alternativer, 0-altenativet og alternativ innenfor
gitt ramme

•

Digital skisseplanlegging
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BuildingSMART i prosess

 Forprosjekt
 Premissgivere





Romprogram
Kravdokument (dRofus)
Forsvarsbygg
PBL o.a. lovverk

 Modell
 Begrens informasjon til formålet

BuildingSMART i prosess, UTFØRELSE
Anbudsbefaring



Anbudsfase/kontrahering





Utlysning i Doffin
Anbudsfase

Kontrakt

Modell/plass
1.Gjennomgang
med entreprenører

2.Gjennomgang
med entreprenører

Levering av
tilbud
Anbudsregneperioden

Utfordringer i mange prosesser!!

 Kontraktsunderlag i modell
 Mengdekontroll, objekter, målt
opp i mot beskrivelse

 Bygging
 Arbeidsunderlag med modell
 Fremdriftsmøter
 Byggemøter
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buildingSMART-consept jfr. normalprosedyren:
Gjennomføringsfase

Tidligfase
behovbeslutningGIS

Prosjekt
etablering

Kontrahere
Rådgivere

finansieringsbeslutningBIM
Program
mering

Kontrahere
Rådgivere

Løsningsdokument

Forprosjekt

Planlegging for bygging-BIM
Detaljprosjekt

Kontrah.
Entrepr.

Bygging

Overtakelse

Technical
Contractor

service

Elektrial
Contravtor
Etc

Operational
Staff

Tradisjonell 7-punktkontraktsmodell
Archtect

Owner

General
Contractor

Consultant

Electrical, piping
HVAC + Automation

Facility
Management

Mulig Framtidens 5-punktkontraktsmodell
Owner

Archtect

Technical Contractors/ total Contractors

Electrical, piping
HVAC + Automation

service

Tenant

Operational
Staff

Consultant

Facility
Management

General
Contractor

•
•
•

Tenant

Behovsbeslutningsfase (GIS-verktøy)
Finansieringsbeslutningsfase (DAK-verktøy)
Byggeplassdrift og vedlikeholdsdrift (Objekt-produksjonsverktøy))
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Tre ulike faser i BIM - buildingSMART med tilhørende
ulike verktøyer for hver enkel fase

• Behovsbeslutningsfase (Containerbygging av modellklosser
med resultategenskaper)
• Arealbehovsdokumentasjon på 3D-kartunderlag
• Tilstandsdokumentasjon etc

• Finansieringsbeslutningsfase (DAK-verktøy)
• Visualiseringsverktøy i sammenstilte modeller og fagmodeller.
Detaljeringsgrad så god at hvert fag kan kalkuleres seperat
• Objektbiblioteket er kompositter som veggtype, teknisk
føringsløsning, volumformer, etc.

• Byggeplassdrift og vedlikeholdsdrift (produksjonsverktøy)
• Innkjøpsplanlegging, ressursplanlegging, økonomisk styring og
logistikk på bygg
• Objektbiblioteket er handelsvarer av enhver type (fra skrue til
ferdiggarasje)

24
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Roller i byggeprosessene blir mer
definerte/spesifiserte
Forsvarsbygg

AF-gruppen

Forvalter /
Byggherre
Stiller krav
og beslutter

Utførende
Entreprenører

Felles grensesnitt

YIT/GK

IFC
Multiconsult
Rådgivere
konsulenter
DDS-operatør

Maxbo

BIM

Alle aktører blir
involvert mot samme
modell samtidig

Leverandører

Br.Dahl

Programvare

Hovedendringer med digital samhandling
 Roller blir personifisert – underlaget standardisert
 Egenskapen til ressursene blir viktigere enn innholdet? –
Innholdet eksisterer i objektene i åpne kommunikasjonsstandarder (tilgjengelig for alle)
Digitale verktøy
muliggjør bedre
planlegging og høyere
effektivitet
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Transformasjoner BIM-PDF

Produktdata / varedata på BIM
En rekke muligheter åpner seg etter møte i Tokyo i høst:

 Produktbibliotek på IFC letter implementering av IFD
 Produktkataloger på Åpen-BIM grunnlag for digital markedsplass
 IFCxml-formatet vedtatt som likestilt utvekslingsformat IFC

Industrialisering blir mulig
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Transformasjoner BIM-PDF
handelsvare / enkelt produkt 2D og 3D sammenheng

29

Hva kan oppnås med dagens programvare
i forhold til tidligere?

•

Digital ressursstyring av ulike arbeidslag
ved å anvende fremdriftsplan med geografiske soner

•

Produkt-/varedata og grunnlag for:
•
•
•
•

•

E-handel på handelsvarer
Egenskapsbeskrivelser/dokumentasjon på produkter
As-built-dokumentasjon
Input til FDVU-system

Samhandel mellom BIM og iPad/iPhone
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Virtuell byggeplassdrift i BIM
Fra modell til produksjon

Geometri Beskrivelse

Modell

Database

Resept

Metode

Ressurser

Hvor på modell forekommer

Informasjonsflyt for ressurs-/fremdriftsstyring
Informasjonsflyt til et
arbeidslag vil tilsvare:
En rad/aktivitet i
fremdriftsplanen.
Trenger 3 parametere:
•Unike med objektet
•Trenger gruppetilhørighet,
strukturert etter
bygningsdelstabell
•Plassering, sone

Tverrfaglig koordinering
gir gevinster for alle
involverte arbeidslag
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IFD-SignOn and e-Commerce
Process using EHF order
PEPP
OL
SML

Projectmanager

SMP 1

PEPPOL

Forsvarsbygg
Agresso

XML-EHF
katalog
1 Inventory list compiled by professionals
2 Inventory list is converted to XML
EHF orders
3 EHF orders are sent via the AP as a
professional choice.
4 orders via the EHF EHP AP and sent
on to Agresso.(accountingsystem)
5 Mercantile process NDEA:
- Check contents of "cart" EHF orders
- Sending orders through Agresso
EHP to the supplier.

Projectmanager
Itella
Itella
Access point Message
broker
SMP

Itella
Itella
Access point Message
broker
SMP

AP1

XML-EHF catalog

Projectmanager

Product list

AP2

Eksempel på å illustrere IFD

Vi har et vindu!

Hvilke egenskaper i
ulik sammenheng ?
34
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Hvordan blir produktene spesifisert?
(utplukkede egenskaper i eksemplet)

………...av LEVERANDØR /
produsent av handelsvarene!

”From toys to tools”
DESIGNED

Requirements
for sucsess

Bed-room
Livingroom
Kitchen
virtuell models

generic products

=

AS-BUILT
Bed-room

Livingroom
Kitchen

reel buildings
Is identical with
All datas in models
are generic and
updated with IFD-codes
used products
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Flytting av Info/data fra system til system

BIM og iPAD/Iphone i samvirke
Samspill mellom ulike formater og ulike arbeidsforhold

Effektiv bruk av BIM on-site
Samhandling mellom kontor og byggeplass

Rikere BIM og Gevinstrealisering
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BIM og iPAD/Iphone i samvirke

DDS CAD

Digital miljø inne

Papir / Penn / Kamera

Tegninger – 2D-BIM

Notater + Bilder
Samhandling mellom kontor og byggeplass

BIM og iPAD/Iphone i samvirke
Betjenes av baser på byggeplass – prosedyre 3
Fotografer med iPad/iPhone/Smart-tlf
Bildet limes inn, og er automatisk geografisk knyttet til Rom-nr
eller sone. Gi evt kommentarer og angi hvem som skal ha bildet.
(kontrakt, dato og sted er da knyttet opp)

Prosedyre 3
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BIM og iPAD/Iphone i samvirke
Betjenes av baser på byggeplass – prosedyre 5
Send melding/e-post til kontoret
(kan også anvendes under byggemøter, for å få bilder fra byggeplass
direkte inn i møtet)
Prosedyre 5

BIM og iPAD/Iphone i samvirke
Betjenes av byggeleder på kontoret – prosedyre 7
Byggeleder har her oversikt over hvor alle bildene hører til, hvor de er
Lagret i «skyen», og kan når det passer ham sende tilleggsregninger,
modellere i geo-BIM, osv.
Prosedyre 7
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BIM og iPAD/Iphone i samvirke
UniZite observasjon når den kommer inn til DDS

Nytt østfoldsykehus Kalnes
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Dette er tre leveranser, som entreprenørene må ta
stilling til hvorledes de skal levere på:
• Byggeplassdrift
• Produkt-/varedata i bygget
• Produkt-/varedata mot FDV-dokumentasjon og fotos

Mulige digitale leveranser fra entreprenørene
 Mottar total-BIM fra Prosjekteringsgruppen – kan anvendes
som veileder pga av sine 3D-visualiseringer.

 Må forenkles ned til en geometri-BIM, for å fjerne alle
mulige modelleringsavvik – kan da anvendes som grunnlag for
leveranser fra entreprenør på kontraktnivå.

 Fem-delt prosedyre for leveransen
•
•
•
•

Bilder fra byggeplass plassert i geometri-BIM
Modellere kun det som er nødvendig (as-built)
Legge inn bilder over leverte «nøkkelprodukter»
Kople disse mot datavarehus, hvor alle egenskaper
og produktdata er tilgjengelige
• Legge ut eksport-fil for innlesning i TIDA
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Effektivitet - Skreddersøm
Kontor

Befaring

DDS CAD
Oppfølgning
byggeplass
Melding av feil

Oppdatering av
modell
Tilstandsbefaring

Energimerking

Requirements for a “Product Library”
Product library: A storage were information about products can be found and accessed.
•BIM authoring tools use proprietary product libraries for selecting and inserting “objects”.
•Products (objects) could be generic or manufacturer specific.
•Products physical appearance and shape are often defined by 2D and 3D geometry.
•A product’s properties are being used by “intelligent” BIM applications (calculations etc.)
•Products are “grouped” for easier browsing by end-users.
•Products often contains a “pre-view” or a “photo” for end-users to see.
•Reference to the product library source are often maintained after a product has been “drag &
dropped” into a BIM model (properties are accessed from the library when needed)
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A Data Warehouse that supports Business Intelligence
Data transmissions to
Contracors/Building owners
(search and
select equipment)

(“Google like” search,
Apps.++)

IFD

User systems
r

- Statistics
- Reporting
- Calculations
- Environmental accounts
- Environmental effects
- Social economics
- Operations
optimization
- Etc

IFD –
Standardizationcommittees,
including
classification tuning

Online Web Service

Security
QA
Configurationmanagement

biSMART
Data Warehouse

ISO/
TC59

Data
suppliers

Manufacturer &
Equipment vendors
Catalogue data
Katalogdata
Katalogdata

Data quality regime based on ISO/CD-8000:
- Syntactical checks (Integrity, checking with
metadata)
- Semantical checks (Representation wrt.
requirements)
- Pragmatic (User friendliness, usability)

Business
Plans/ Decision
making/ strategy/
Marketing/
Research

Norwegian examples:
- EFO (Elektroforeningen)
- NOBB (Norske Byggtjeneste)
- NRF (Norske Rørlegger grosissters
forening)
- Other national and international
equipment databases

TIDA (HSØ’s FDVU-system ser behov for produktbibliotek
Og vil kunne kommunisere med dette konsept senere
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Gevinstrealiseringer
 Sømløs tilgang til modelldata on-site
(gjennom 2D-BIM (“tegninger”, rom info, koordinater)
 Registrering av observasjoner sømløst tilbake i modell
 Direkte aksess fra modell til bilder tilhørende observasjonene
 Jevn og sømløs arbeidsflyt fra/til kontor fra/til håndverker på bygget
 Lettere koordinering av fagområder
 Digitale fotos kan vises direkte i modellen, eller brukes som
dokumentasjon på:
• Avvik og tilleggsarbeider
• as-built utførelser, for hver «ferdig» utførelse pr håndverkslag
• Input til FDVU-system

Takk for oppmerksomheten
Paradox Modern Industry ?

Fully digitally commercially
available in detail

Digitally not available
Thanks God for that!
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