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HiO –BIM i et rådgivende ingeniørfirma 

Hvorfor – arbeidsprosess – og litt om gjennomføring 

 

Kaare Kleven 
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Foredragsholderen  

• Prosjektdirektør   

Avd. for Prosjekt- ledelse og administrasjon, Sweco Norge AS, Oslo 

 

• Prosjektleder store prosjekter i Sweco Norge  

 

• Leder utvikling av flerfaglig informasjonsmodellering Sweco Norge 

 

• Leder av styret buildingSMART Norge 

 

• Medlem av Samarbeidsgruppen av store rådgivere  

for buildingSMART 
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Om Sweco 

7 700 (1.100)  medarbeidere i 12 land 

5,800 (1,2’’)  MNOK i omsetning* 

30.000 (7 500)  oppdrag per år 

10.000 (2 000)  kunder 

30 kontor i Norge 

 

Pågående oppdrag  

i rundt 80 land 

 

Sweco-aksjen er børsnotert 

*2011 

Norge 

Sverige 

Finland 

Estland 

Russland 

Latvia 

Litauen 

Polen 

Tsjekkia 
Slovakia 

Bulgaria 

Danmark 
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       Organisasjon 

Sweco i Norge er delt inn i 5 divisjoner, med kontorer på 

følgende steder: (30) 

 

Oslo/Lysaker,  Alta, Bergen, Bodø, Drammen, Flekkefjord, 

Førde, Gjøvik, Gol, Hamar, Kirkenes, Kristiansand, Lillehammer, 

Lillestrøm, Molde, Narvik, Porsgrunn, Sarpsborg, Seljord, Ski, 

Stavanger, Stokke, Svalbard, Tromsø, Trondheim, Voss, Våga, 

Ørsta 
 

Personal

Anne Sødem

Økonomi

Jorunn Løyning

IT/Kommunikasjon

Baard-Einar Moe

Kvalitet

Terje Liveng

Energi

Lorenzo Lona

Bygg og konstruksjoner

Trond Mikaelsen

Vann, plan og samferdsel

Snorre Lægran

Tekniske installasjoner

Frøydis Espedal

Vest

Tor Helge Indrebø

Adm.Direktør

Tron Kjølhamar
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Prosjektadministrasjon 

Prosjektledelse 
 

Utvalgte kompetanseområder: 

• Prosjektledelse for offentlige og private byggherrer 

• Prosjekt og eiendomsutvikling 

• Tidligfasevurderinger 

• Offentlig anskaffelse 

• Risikostyring 

• BIM ledelse og BIM koordinator 

• Prosjekteringsledelse for byggherrer, entreprenører og 

prosjektgrupper av rådgivere 

• Byggeledelse, Teknisk byggeledelse, Byggherreombud 

• SHA-koordinator/KU/KP/3. parts kontroll 

• Ansvarlig SØK (juridisk kompetanse plan og byggesak) 

• EPCM styring 
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BIM Utvikling i Sweco    
• Rapport til ledergruppen 30.01.12             

• Kaare Kleven 

Plass til bilde - Velg Sett inn bilde 

Utfordringen er å forstå og å utnytte endringen til å 

bruke den virtuelle  byggeprosessen 

BIM i Sweco 

Vi er inn i en utfordrende endringsprosess som ingeniører,  

i vår forståelse av overgangen  

til en digital prosjektverden 
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Nye Ahus, Cf Møller-Sweco 

Vi har et omfattende opplæringsprogram 

- Prosjektledelse og BIM 

- BIM ledelse 

- Modell – ansvar og koordinering 

-Verktøy og BIM DAK på flere nivå. 
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BIM Utvikling i Sweco    
• Rapport til ledergruppen 30.01.12             

• Kaare Kleven 

Plass til bilde - Velg Sett inn bilde 

Utfordringen er å forstå og utnytte endringen og  

å lære og bruke den virtuelle  byggeprosessen og 

bevisstheten om informasjonsfangst og overføring 

BIM i Sweco 

Kilden, Kr.sand – Sweco teknikk 

Sweco er en 

”entreprenør” for den helhetlige virtuelle modell 
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BIM Utvikling i Sweco    
• Rapport til ledergruppen 30.01.12             

• Kaare Kleven 

Plass til bilde - Velg Sett inn bilde 

Utfordringen er å forstå og utnytte endringen til den virtuelle  byggeprosessen 

- og å ta med seg den fantastiske  ingeniørkompetansen   

vi i felleskap har for å oppnå dette. 

BIM i Sweco 

-med fokus på sluttresultatet for prosjektets levetidskost og 

bærekraft 
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Organisasjonsmodell Sweco,  åpenBIM- utvikling 



  ► 

BIM – bygg.  

Prosesser og kvalitet 
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Produktiviteten i norsk byggeindustri 

SOURCE: SSB, DiBK  

- Og det er den samme tendens i amerikansk 

byggeindustri 

Dette fallet skyldes nedgang i offshore 

-men byggeindustrien ”bidrar” 

uavhengig av offshore… 

Det store bildet – motiv for BIM 



  ◄ ► 

Planlegging 5% 

Transport 5% 

Forberede 10% 

Bygging 20% 

Rydding 5% 

Egne feil 5% 

Andres feil 15% 

Unødige pauser 5% 

Nødvendige pauser 10% 

Venting på andre 20% 

% av tid brukt på byggeplass 

BYGGENÆRINGENS UTFORDRING 
Byggenæringen er fragmentert i fag og faser. 

Tidstap skyldes at grensesnitt mellom aktørene er mangelfullt koordinert. 

Det store bildet – motiv for BIM 

 fra: buildingSMART - Norge 

MANGLENDE 

HELHETLIG 

MODELL!? 

Helhetlig åpenBIM bidrar til å redusere tidstap 

og øke effektivitet. 
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Flerfaglig informasjonsmodellering 

• Enormt potensial ved utvikling av informasjonsflyt mellom fagområdene. 

 

 

 

 

 

 

Bioløsninger-miljø, bygg og anlegg Energianalyser, vind, nett 

Åpen BIM 
Teknikk. prosess, prefab, bygg 

 Interoperability - Flerfagige prosjektmodeller 

Landskap, trafikk 
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”Gjennomføringsmodell”- PGM  Sweco metodikk 

 • Helhetlig planlegging, 

• Felles planleggingsprinsipp, samkjørte metoder, kvalitetssikring, bærekraftanalyser for alle 

fagområder. Prosessledelse 

• Aktiv holdning til og forståelse for bærekraftige løsninger integrert i alle fag. 

 

• Kontinuitetstenking 

• Dvs èn felles, tverrfaglig arbeidsprosess i hele prosjektforløpet fra idè til forvaltning 

 

• Informasjonsutvikling og lagring 

• Planleggings-, prosjekterings-, og byggeprosessen utvikles i èn felles åpen 

informasjonsmodell med sømløs informasjonsflyt mellom alle fag 

 

• Byggeprosessen 

• Industriell byggeprosess basert på  informasjonsmodellen 

 

• Forvaltning 

• All utviklet informasjon i forutgående faser overføres sømløst til forvaltningsmodellen. 
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Prosessplanlegging,  tidligfase 

”Ingeniørfaglig systemtenking” 
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Prosessplanlegging, delprosess 

”Ingeniørfaglig systemtenking”  

buildingSMART Norge – ”buildingSMART prosess” 
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Her er det 

bachelor 

oppgave(r)

! 
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Behov - Idè Detalj-prosjekt Bygging Overlevering Forvaltning 

Mulighets-
studie, 
Konsept-
valg  

For-
prosjekt 

Arbeidsområder Aktører Informasjonsmodell 

 Utforming av idè og utvikling av alternativer 

Byggherre,  

utredere 

tidligfase, 

økonomer.  

Arkitekt, ingeniør 

Dyktige ark/ing benytter 3D modellering for 

forenklet kommunikasjon av alternativer. 

Tomt, volumstudier, utforming av 

bygningsmassen 

 Workshops med grupper for utvikling og bearbeiding av 

idèer og konsepter. 

Sweco fasiliterer og leder slike grupper 

 Bærekraftanalyser, miljøstudier, omdømmeanalyser 

Konseptalternativer utredes, grovkalkyler 30-40% Informasjonsmodellen defineres og 

bearbeides: 

Innholdet i modellen for senere faser 

beskrives. Beslutninger om visualisering 

av geometri, kfr også over. 

Etablering av prinsipp for informasjons-

fangst og lagring. Utvekslingsformater 

testes. 

Prosjektbeskrivelse for gjennomføringsmodell. 

Organisasjonsmodell for prosjekt gjennomføring. 

 Programarbeid til arealanalyse og teknisk konsept-OTP 
Arkitekter, 

ingeniører  Kompleksitet, byggbarhet/gjennomførbarhet 

Skisse-
prosjekt 

Beslutning-KS 

Gjennomføringsmodell.  Arbeidsprosesser og faser 
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Prosessplanlegging,  tidligfase 

”Ingeniørfaglig systemtenking” 
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Tidligfase modellering; volum, tomt og planstudier 
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Tidligfase modellering; volum, tomt og planstudier 
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Tidligfase modellering; volum, tomt og planstudier 
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Tidligfase modellering; volum, tomt og planstudier 
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•     

 

Behov - Idè 

Mulighets-
studie 

Konsept-
valg  

Skisse-prosjekt Overlevering Forvaltning 

 

Forprosjekt
  

Bygging 

Arbeidsområder Aktører Informasjonsmodell 

• Detaljprogrammering, funksjon, rom. 

Prosjektledelse, 

prosjekterings-

ledelse,  

Arkitekter,  

ingeniører 

Programmering i modell 

• Organisasjon samkjøring og tverrfaglighet, KS. 

Prosjektstyring forankres.  

Modellbyggingen og organisering, 

ansvarsroller, testing av teamet. 

•Kalkyler nivå 15%, LCC, risikoanalyser, 

usikkerhet, energi-, miljø analsyer osv. 

Utnyttelse av modellinformasjonen, 

beregninger 

• Entreprisemodeller og organisering besluttes Organisering av modell for byggefase; 

industrialisering, fremdriftsanalyser, 

byggbarhet, KS rutiner, etc. Testing 

risikotiltak. 
• Risikostyring etableres 

•Uttesting detaljfunksjoner, alternativer  
Utdrag modell, brukerkommunikasjon, 

”walk through”, funksjonstesting 

 

Detalj-prosjekt 

Beslutning-KS 

Gjennomføringsmodell.  Arbeidsprosesser og faser 
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Prosessplanlegging 

”Ingeniørfaglig systemtenking” 
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”Walk through”  Modellen skal brukes til økt informasjonsnivå mot brukere!  

Gjennomføringsmodell, brukerkommunikasjon - KS 
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•Universell utforming 

•Sjekker alle korridor og trappesystemer 

•27.000 gangruter testet med 302 kriterier på ca 10 sekunder 

(Stanford University) – Nye Ahus brukte to uker med tegnings/modellstudier 

 

 

Gjennomføringsmodell, kontrollkjøringer, Solibri 
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•     

 

    Detalj-
prosjekt 

Behov - Idè 

Mulighets-
studie 

Konsept-
valg  

Skisse-prosjekt Overlevering Forvaltning Bygging 

Arbeidsområder Aktører Informasjonsmodell 

• Forprosjektets løsninger utarbeides til 

detaljeringsgrad for bygging 

Prosjektledelse 

Prosjekteringsledelse 

Prosjekteringsteam.  

 

- Anbud til hov.entr.,  

-Totalentreprenør, 

-Samvirkningsmodell 

- mv 

Modellen berikes og utvikles 

Utdrag av modell til prod.tegninger, 

isometri mv. 
• Industrialiserte løsninger tegnes ut, dvs: 

prefabrikasjonselementer for bygg og teknikk. 

Informasjonsinnhold og detaljer testes i 

flere faser og nivåer 
• Kvalitetssikringskontroller gjennomføres. 

•Fremdriftsmodeller testes ut.  Bygnings- elementer, deler, objekter 

organiseres i fremdrift styringsmodell 

• Informasjonsoverføring, oppfølging mot 

oppdragsgiver 
Visualisering, demonstrasjon av modell. 

 

 

Forprosjekt
  

Beslutning-KS 

Gjennomføringsmodell.  Arbeidsprosesser og faser 
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Prosessplanlegging 

”Ingeniørfaglig systemtenking” 
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Skjemategninger – PID – er kjernen i systemene 

 
Modellen bygges fra skjemaet 

Industrialisering - prefabrikasjon 

- Og bygges i verksted 

Prefabrikasjon på verksted 

av rørsystemer 
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Behov - Idè 

Mulighets-
studie 

Konsept
-valg  

Skisse-prosjekt 

 

Forprosjekt
  

Detalj-
prosjekt      Bygging 

Over-
levering
garanti 

Forvaltning 

Arbeidsområder Aktører Informasjonsmodell 

• Produksjon parallelt i alle produksjonsavsnitt: 

- Byggeplass 

- Produksjonstegninger, shopdrawings 

- Prefabrikasjons produksjonssteder for bygg, 

teknikk osv 

- Innkjøpere utstyr mv. Prosjektledelse 

Prosjekteringsledelse 

Prosjekteringsteam 

Entreprenører 

Underleverandører 

All geometri og informasjon trekkes ut av den 

endelige felles kvalitetssikrete, åpne modellen.  

Modellen anvendes i tilpassete formater 

direkte på byggeplass, fagmodeller og 

sammensatt modell, både som 3D modell og 

2D papirtrykk. Oppfølging med iSweco ”on-

line” verktøy. 

• Oppfølging produksjon på verksteder og 

byggeplass 

• Byggeplassproduksjon, sammenstilling, 

oppfølging 

• Ferdigstillelser, overlevering, 

myndighetsdokumentasjon, energisertifikater, 

miljøsertifikater 

All kontrollinformasjon og dokumenter hentes 

fra èn felles åpen modell 

• Overleveringsdokumentasjon, forvaltning Som bygget informasjonsmodell klargjøres til 

forvaltning. 

Beslutning-KS 

Gjennomføringsmodell.  Arbeidsprosesser og faser 

27 

Prosessplanlegging 

”Ingeniørfaglig systemtenking” 
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Gjennomføringsmodell.  Arbeidsprosesser og faser 

 

 

 

Behov - Idè 

Mulighets-
studie 

Konsept-
valg  

Skisse-prosjekt 

 

Forprosjekt
  

Detalj-prosjekt Bygging Forvaltning 

Arbeidsområder Aktører Informasjonsmodell 

• Forvaltningsorganisasjon formes og iverksettes  

 

Eier, 

Eiendomsforvalter 

Driftsorganisasjon 

Dokumentasjons-

vedlikeholder 

 

 

 

Informasjonsmodellen tilpasses valgt 

forvaltningsverktøy. Deles opp i 

hensiktsmessig geometrisk 

dokumentasjon, objekt-produkt 

informasjon, økonomisk informasjon og 

administrativ informasjon 

• Garantiperioden følges opp 

• Vedlikeholdsplaner og miljøplaner utarbeides, 

finansieres og iversettes 

• Forvaltningsdokumentasjon følges opp og 

vedlikeholdes 
Dokumentasjonsmaterialet/modell må 

vedlikeholdes ift endringer, ombygginger 

osv. iSweco er egnet forvalterverktøy for 

vedlikehold av modell.  

Oppdatert informasjonsmodell kan gi all 

nødvendig dokumentasjon for 

attestasjoner, miljø etc. 
• Salg, avhending, riving. 

Overlevering 
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Helhetlighet – kontinuitetstenking =>  Bacheloroppgaver! 

Prosessplanlegging 

”Ingeniørfaglig systemtenking” 
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BIM KS – Faser og Informasjonsnivåer 
 

        

BIPS, Danmark 

KS nivå 1  

Kontroll av definert  

innholdsinformasjon 

og terreng  mv 

KS nivå x 

Kontroll av definert  

innholdsinformasjon 

 og geometri 
KS nivå  3 

Kontroll av definert  

innholdsinformasjon 

og geometri 

Kvalitetssikring i modell 
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Her er det 

bachelor 

oppgave(r)

! 

f.eks – beskrive KS rutiner i byggebransjen og metodeanalyse for revisjon til BIM 


