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Fakta – Nytt østfoldsykehus 

• Kalnes  
– 82 500 m2 bruttoareal   
– 3256 funksjonsrom 
– 551 tekniske rom  

 
• Moss  

– 10 800 m2 som omfattes av forprosjektet.  
– Dialysen gjennomføres av PNØ - resterende av SØ. 

 
• Kostnad (P50-prisnivå februar 2010) 

– Prosjektkostnad 5 090 MNOK inkl. utstyr og mva. 
– Entreprisekostnad 2 450 MNOK eks. mva. 
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Nytt østfoldsykehus - Kalnes 
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Hva er BIM?  

 

Hele sykehuset er modellert 
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Med alle tekniske installasjoner 
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Gjennomført kollisjonskontroll for å sikre riktig prosjektering 
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Komplisert modell 12 deler fra ARK, 16 fra RIx 

 
 

3.4 Mb 

3.8 Mb 

4.5 Mb 

52 Mb 

27,5 Mb 

112,8 Mb 

17,1 Mb 

25 Mb 

82,1 Mb 

19 Mb 

15,2 Mb 

21,2 Mb 

A270 Inventar / utstyr  

V300 Varme, ventilasjon, rør 

E400 Elektro  

B200 Råbygg/struktur  

A230 Tett hus    

A240 Bygningsmessig  
innvendig 

V311 Bunnledninger 
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Komplisert modell 12 deler fra ARK, 16 fra RIx 

 
 

IFC modell ARK og RIB:  ca 500 mb 
IFC modell RIV og RIE:  ca. 900 mb 
Solibrimodell alle fag: ca. 180 mb 
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Bedre materiell til brukerprosess  
med 3D illustrasjoner 
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Bedre materiell til brukerprosess 
med 3D illustrasjoner 
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• Til visualisering og rapportering  
 
 

Bruk av Solibri i brukermøter 
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• Til visualisering og rapportering  
 
 

Bruk av Solibri i brukermøter 
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Visualisering – Kommunikasjon  
Framdriftsvisualisering er gjort med Navisworks 
(Tilgjengelig for entreprenørene hvis de ønsker å bruke den videre i sin 
produksjonsplanlegging)  
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Etablert BIM rom på byggeplassen som kan brukes av entreprenørene  
 
(Illustrasjonsbilde fra St. Olav Trondheim) 
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Visualisering – Kommunikasjon 
Arbeider med løsning for at modellen blir tilgjengelig på 
nettbrett på byggeplassen for alle entreprenørene  
Eksempel Dalux  - Løsning ikke valgt enda   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• DU kan logge ind på iPad, Android og Web med denne bruger: 
bruger: Jorge.Sagredo@nyttostfoldsykehus.no  
password: nhuvopql  
 
Web adgang er på denne adresse: 
http://daluxqa.com/ui/buildingexplorerweb.html 
 

• Eller: http://daluxqa.com 
•   

 
 

https://legacy.sykehuspartner.no/owa/redir.aspx?C=YudEbg4pgE-umYfVbsEJz6X3Dyxxps9IcqrLvXhv0I0MtOugv5XTAn9T_kqctArAkISmwotW4ZE.&URL=https://legacy.sykehuspartner.no/OWA/redir.aspx?C=ln3tvQdAwk24evV9G1oh65Lm8xxXIs9IOh_Nv-RNfLAbVQcQoSxUyD-foQTA32CJZoC0nF3lbJU.&URL=mailto:Jorge.Sagredo@nyttostfoldsykehus.no
http://daluxqa.com/ui/buildingexplorerweb.html
http://daluxqa.com/ui/buildingexplorerweb.html
http://daluxqa.com/ui/buildingexplorerweb.html
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Visualisering – Kommunikasjon 
Jobber med utvikling av spillteknologi i opplæring av 
brukerne  
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Hva skjer videre  

• Hele modellen er tilgjengelig for alle entreprenørene 
 

• Utfordrer dem til å ta den i bruk i størst mulig grad for sin 
produksjonsplanlegging og styring  
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