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Hva jeg vil snakke om: 

 Statsbygg 

 Vår BIM satsing 

 BIM Manualer 

 Prosjekter 

 Veien fremover/FoU prosjekter 

 Min bakgrunn: 
 Siv.ing Bygg fra NTH(NTNU) 

 Jobbet med utvikling av byggrelaterte 

IT systemer i div roller/firmaer 

 



En presentasjon av Statsbygg 

Statsbygg som byggherre 

 Statsbygg har årlig om lag 160 

byggeprosjekter i gang over hele 

landet 
  

 Prosjektene varierer i størrelse 

og type – og i hvilken fase de er 
 - Tidligfase, forprosjektering, byggefase 

 

 Eks: Regjeringsbygg 6 i Oslo, 

Høgskolen i Bergen, Norsk 

reiselivsmuseum i Balestrand 

 

Gulating lagmannsrett – feb 2011. 

Arkitekt: Terje Grønnmo arkitekter AS / MIR. Foto: Trond Isaksen 



En presentasjon av Statsbygg 

Eiendomsforvalteren 

 

 Areal: 2,7 millioner m2  

 

 Verdi (EK): 29,8 milliarder kr 

 

 Sum eiendeler: 31,5 milliarder kr 

 

 Inntekter: 3,7 milliarder kr 
 - Inntektene er i all hovedsak 

leieinntekter fra brukerne/ leietakerne 
av eiendommene 

Høyesteretts hus. Arkitekt: Hans Jacob Sparre. Foto:  Jiri Havran. 



Statsbygg – en forvaltningsbedrift i  
skjæringspunktet mellom politikk og forretning 

 Forretningsvilkår og forretningsmessige mål 

 En del av staten som rettssubjekt. Direkte 

underlagt politisk styring (statsrådens 

konstitusjonelle ansvar)  

 Sikre kostnadseffektiv drift og verdibevarende 

vedlikehold av eiendommene 

 Ivareta statlig sivil sektors behov for planlegging og 

gjennomføring av byggeprosjekter 

 Sikre at hensynet til miljø, universell utforming, 

arkitektur og kulturhistoriske verdier blir avveid og 

ivaretatt 

• Bidrar til utvikling i BAE-næringen 
 Byggetekniske standarder 
 FoU 
 Anskaffelser 
 Gjennomføringsmodeller / samspill / 

arbeidsprosesser 



Statsbygg 2002 ? … før BIM 

Dette er prosjektdivisjonen. Her 

er det travel virksomhet for å få 

ferdig tegninger og beskrivelser    



Situasjon 10 år siden (2002) 

•  3D DAK/Cad-system med 
bygningsobjekter tilgjengelig 

•  Proprietære formater (*.dwg, etz)  
 

•  Statsbygg avhengig av hver enkelt SW 
•  Informasjon fra ett system ikke 

gjenbrukbart i andre systemer 
    ║ 
   ▼ 
 

•  Samme data måtte gis inn 5-10 ganger!  

Global trend: 2D tegninger -> Bygningsmodeller 
 
 

IFC en mulig løsning 



Visjon: BIM i hele byggets livsløp 

Briefing 
- Funksjonelle krav 

- Kostnadsberegninger  

- Betingelser  

- Krav 

Kunnskapsdatabaser 
- Kunnskap om beste praksis  

- Egen praksis  

Lover og forskrifter 
- Bygningsforskrifter  

- Bygningsspesifikasjoner  

CAD-programvare 
- Tegninger, beregninger  

- Arkitekt, ingeniører ,… 

VRML 
- Visualisering, 3D-modeller  

Spesifikasjoner 
- Spesifikasjonsark  

- Klassifikasjonsstandarder  

- Kostnadsberegninger, regnskap  

Innkjøp 
- Produktdatabaser  

- Prisdatabaser  

Administrasjon av eiendom  
- Utleie, salg, drift  

- Vedlikehold  

- Garantier  

Riving, renovering 
- Gjenoppbygging  

- Riving  

- Restaurering  

Simulasjoner 
- Komfort  

- Ventilasjon, oppvarming  

- Livsløpskostnad  

- Lys, lyd  

- Isolering  

- Brann, bruk  

- Miljøhensyn  

- Antatt levetid  

Administrasjon av bygging 
- Tidsplanlegging  

- Logistikk, 4D  

Illustrasjoner: Norsk Byggforskningsinstitutt, Olof 

Granlund, NBLN University of California, Stanford 

University 

BIM/

IFC 



Nasjonal og internasjonal 

involvering i BuildingSmart 

= 

Purpose: Develop standards (IFC, IFD, IDM) 

BIM_Blues_2011-10-17.mp4


BIM i Statsbygg – historikk 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Årlig R&D-finansiering for BIM-aktiviteter fra 2005 - mellom 0,6 mill og  

1,1 mill euro (2007 som toppår). BIM-budsjett for 2010 ca. 1 mill euro 
 

2005 

“HITOS” BIM (IFC)- 

pilotprosjekt starter. BIM 

som en ekstra 

leveringsmulighet. 

Mai 2007 

Bekjentgjøring av  

vår langtidsstrategi. 

http://www.statsbygg.no/Aktuelt/Nyhe

ter/Statsbygg-gar-for-BIM/ 

  

 

2011 

Avkastning fra 

investeringen (ROI). 

2003 

Singapore-test av stunt-

“HiBo” IFC-fil 

(ePlanCheck). 

2006 

Fullt konseptuelt design for 

“HITOS” BIM (IFC). 

Begrenset testing av IFD 

og IDM. 

 

Koordinert design av 

“HIBO” BIM (kun R&D). 
2004 

Tar høyde for BIM [IFC]-

leveringer i 

prosjektbetingelser. 

2008 - 2009 

FImplementasjonsprosjektet “1-15-all” 

indikerer internasjonal sponsor for gradvis 

implementasjon - IDM-prosjekt, AECOO, 

QTO for MEP-akvariem, ConceptDesign 

BIM (sammen med Senate og GSA). 

Overlevering av FM. 

2010 

Åpen BIM i ordinær  

produksjon og implementasjon i 

FM-prosesser. 
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En presentasjon av Statsbygg 

http://www.statsbygg.no/


International involvement –  
GSA/Senattii/Statsbygg annoncement  

USA, the Netherlands, Mexico, Estonia, Finland, 
Iceland, Denmark and Norway 

Purpose: IFC support in international software  



Effekt av statement 

• IFC support i CAD 

programmer(ArchiCAD, Revit, 

AutoCad Archtecture, DDS, 

AllPlan, Bentley, 

Vectorworks...) 

• IFC support in fag 

applikasjoner (Tekla, Riuska, 

Focus Anbud, ISY Calcus…) 

• Model checker tools (Solibri) 

• IFC support i 140 tools 



BIM Blues 



Eksempel på BIM-manual: 
”Statsbygg BIM-manual” 

En presentasjon av Statsbygg 



En KATASTROFE … 



BIM gjelder hele byggets LIVSLØP 

BIM 

Krav-BIM 
Plan-/Programfasen 

Løsning-BIM 
Prosjekteringsfasen 

Forvaltnings-BIM 
Forvaltningsfasen 

Bygge-BIM 
Byggefasen 



BIM i ulike faser  

Kravfasen 

Statsbyggs rom-  
og byggeprogram, 
etableres i 
romfunksjons- 
programmet, og er 
krav-BIMen  
 
Krav-BIMen er ”av-
talen” med bruker, 
departement og 
prosjekterings- 
teamet 
 

Løsningsfasen 

Prosjekterings-
teamet importerer 
krav-BIMen som 
basis for forslag til 
løsnings-BIM. 
 
Statsbygg 
kontollerer 
løsnings-BIMen 
mot krav-BIMen 

 

Forvaltningsfasen 

“Som bygget” BIM  
= Forvaltnings-BIM 
(v. 1.0) er grunn-
laget for drift av 
bygget. 
 
Forvaltnings-BIMen, 
oppdateres 
kontinuerlig med 
driftsdata 

Byggefasen 

Løsnings-BIM 
leveres  
til entreprenør. 
 
Entreprenør utvikler 
bygge-BIM og  
e-handel 
 
Entreprenør 
overleverer en  
“som bygget” BIM 
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Kravfasen 

Statsbyggs rom-  
og byggeprogram, 
etableres i 
romfunksjons- 
programmet, og er 
krav-BIMen  
 
Krav-BIMen er ”av-
talen” med bruker, 
departement og 
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mot krav-BIMen 

 

Forvaltningsfasen 

“Som bygget” BIM  
= Forvaltnings-BIM 
(v. 1.0) er grunn-
laget for drift av 
bygget. 
 
Forvaltnings-BIMen, 
oppdateres 
kontinuerlig med 
driftsdata 

Byggefasen 

Løsnings-BIM 
leveres  
til entreprenør. 
 
Entreprenør utvikler 
bygge-BIM og  
e-handel 
 
Entreprenør 
overleverer en  
“som bygget” BIM 



Byggherre / brukere Arkitekter / ingeniører  

/ andre aktører 

dRofus – rom og brukerutstyr 

Krav-BIM 



Byggherre / brukere 

Legger /melder inn: 

 Romliste 

 Krav til rom (RFP) 

 Planlagt utstyr 

 ++ 

 

Til alle krav er nedfelt i 

programfasen 

 

Ajourholder  

Arkitekter / ingeniører  

/ andre aktører 

dRofus – rom og brukerutstyr 

Krav-BIM 



BIM i ulike faser  

Kravfasen 

Statsbyggs rom-  
og byggeprogram, 
etableres i 
romfunksjons- 
programmet, og er 
krav-BIMen  
 
Krav-BIMen er ”av-
talen” med bruker, 
departement og 
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Forvaltningsfasen 

“Som bygget” BIM  
= Forvaltnings-BIM 
(v. 1.0) er grunn-
laget for drift av 
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kontinuerlig med 
driftsdata 

Byggefasen 

Løsnings-BIM 
leveres  
til entreprenør. 
 
Entreprenør utvikler 
bygge-BIM og  
e-handel 
 
Entreprenør 
overleverer en  
“som bygget” BIM 



Byggherre / brukere 

 Leser ut krav og 

behov 

 Beriker med data og 

ajourholder 

 Rapporter og 

oversikter 

 

Data i dRofus blir 

styrende for 

prosjektering 

Arkitekter / ingeniører  

/ andre aktører 

dRofus – rom og brukerutstyr 

Krav-BIM 



Løsnings-BIM 
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BIM i bygging – Statsbyggs krav 

• Mål: 0-feil 

• Grunnlag for entreprenør: Ferdig prosjektert «detaljprosjekt»-BIM 

som nr 3 i gyldighet: 

1. Beskrivende tekster gjelder FØRST 

2. Tradisjonelt tegningssett (DWG) fra CAD-system 

3. Åpen BIM i IFC-format 

• Når bygging pågår: 

• Normalt IKKE krav 

• KAN ha krav om 4D (tids-/framdriftsstyring) 

• KAN ha krav om 5D (4D + kostnadsstyring på objekter) 

• As built: Endringer i bygging kommunisert til prosjekteringsteam 

(som sluttfører generisk as-built-BIM) + leveranse av produktspesifikk 

informasjon på systemer/komponenter til «TIDA» 

En presentasjon av Statsbygg 



Bygge-BIM 

Massekontroll Krasjkontroll /  

feilretting / 

misforståelser 
E-handel i  

alle ledd 

Erfaringstilbake-

føring 

Økonomiplanlegging  

og gjennomføring 

Fremdriftsplanlegging 

Behandle  

avvik 

Byggeplanlegging 



BIM i ulike faser  

Kravfasen 

Statsbyggs rom-  
og byggeprogram, 
etableres i 
romfunksjons- 
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til entreprenør. 
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Knytte miljø, produkt og FDV informasjon 
til objekter i BIMen : 
-eksempel på produktinformasjon 



Arealforvaltning 

23.01.2013 

BIM energioptimalisering 



TILDA arealmodul 

 

23.01.2013 

BIM energioptimalisering 



    BIM i FDV system (SESAM) 

Logisk struktur fra BIM 



Link mellom FDV objekter og BIM 

Egenskaper 

fra BIM 

    BIM i FDV system (SESAM) 



Link mellom jobb ordre og BIM  

MainManager/ oversikt og opsjoner / utgave 1.0 

    BIM i FDV system (SESAM) 



40 

De viktigste elementene i 3D terreng-/bymodellen 

3D 
terreng 

• DTM, basert på 
teknisk grunnkart 
og ortofoto (Oslo 
kommune 
kommune, Blom) 

3D 
objekter 

• Bygg, infrastruktur 
mm. SOSI 4 og 3 
(Oslo kommune) 

BIM 
bygg 

• Konkurransebidrag 
BIM, IFC format, 
georeferert 



Nytt Nasjonalmuseeum 



BIM i Statsbygg i dag 

 Visualisering 

 Rom og funksjonsprogram m/ tilhørende kontroller 

 Kontroll av UU-krav (Univerell Utforming) og andre 

lovpålagte krav (lyskrav, tilgjengelighet osv) 

 Kvalitetssikring 

 Areal og mengdeuttak (kalkyler) 

 Kollisjonskontroll 

 Energianalyser 

 Arealforvaltning 

 



Konsekvenser for Statsbygg som byggherre 

 BIM som beslutningsverktøy, ikke bare designverktøy 

 BIM teknologi gir høyere kvalitet til lavere kost på bygging 

 Økt industrialisering, kortere byggetid, høyere kvalitet (0 

feil) 

 Modellen ut på byggeplass via håndholdte enheter 

(m/posisjoneringstøtte) 

 Attraktivt for ungdom, bedre rekruttering 



Eiendomsforvatning, tegning til modell, utgangspunkt 

 2300 bygninger, 2.700.000 m2 eiendommsmasse 

 Varierende kvalitet av tegningsgrunnlag: 
– Ingen tegninger(!) 

• Generering av IFC-modell vis laserscanning 
– Innskannet tegninger (*.tif) 

• Oppbygging av nye modeller 
– DWG (de fleste) 

• DDS BIM Enhancer 
– IFC modeller (noen få) 

 

23.01.2013 



Fra 2D tegninger til BIM (BIM Enhancer) 

23.01.2013 



Film Bergen tinghus 



 

Skien BFS 

 Viktig for samhandling 

 BIM benyttet for alle fag 

 Kollisjonskontroll 

 

 Resultat: Endrings ordre < 2% 
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BIM; visjon og ambisjon 

Design and 

construction 

Energy use 

in operation 

Materials 

production 

Transport in 

operation 

Integrere  
 

BIM 
 

LCC-Web  
(Life cycle costing) 
 

www.Klimagassregnskap.no 
(CO2 fotavtrykk beregninger) 
 

Beregner direkte og indirekte 
utslipp 

Energi optimalisering 

Geografiske 
Informasjonssystemer (GIS ) 
 

Chosen  

solution 

/ rent 
Capital cost + MOM 

Solution 

Annual cost 

www.Klimagassregnskap.no 

LCC-Web 

BIM 

BIM 

Krav-BIM 

Løsnings

-BIM 
FDV - 

BIM 

Bygge-BIM 

Open 



Oppsummering 

 Vi har en langsiktig strategi, 

forankret hos våre eiere 

 Vi har jobbet målrettet både 

nasjonalt (forankring og krav til 

markedet) og internasjonalt (støtte)  

gjennom BuildingSmart 

 Vi satser entydig på internasjonale 

åpne standarder (IFC/IFD/IDM) 

 Satsing på BIM, virtuelt design og 

digitale verktøy er en del av vår 

hovedstrategi 

 Fokus på bruk av BIM teknologi i 

byggets livsløp 



Takk for meg!  


