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Veidekkes bruk av BIM i prosjekter 



Hagebyen blokk D1, produksjons prosjekt 

Sørenga D1a, utviklingsprosjekt 



 

 

Hagebyens modeller 

leveres som openBIM. 

Alle rådgivende fag 

leveres på IFC 



 

 

Veidekke leverer egne fag til 
samordnigsmodell på openBIM. 

•EntreprenørBIM (rigg) 

•Geodesifag (terreng og anlegg) 



 

 

Andre leverandører av BIM 

•PERI Norge AS- Forskalingssystemer. 

•Färdig Betong AB-  Plattendekkeelementer. 

•Combisafe -   Personellsikring 















        Kommunikasjon i prosjekt 
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Hvem trenger 

informasjon fra 

hvem? 

 når? 



Tidsbruk i prosjektering 
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Håndtere 

informasjon 

58% 

Planlegging 

av 

prosjektering 

6% 

Utførelse 

av 

prosjektering 

36% 

 

Her legger et betydelig 

potensial, gjennom å 

skape en arena hvor vi kan 

redusere tidsbruk på 

informasjonshåndtering. 
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VDC 

Virtual Design and Construction 



VDC  
(Virtual Design and Construction) 

VDC 

VO IP 

BIM ICE 
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Integrated 

Concurrent 

Engineering 

Arbeidsmetodikk 

Bygnings-

Informasjons-

Modeller/-ing 

Verktøy og 

leveranse 

Verdi-

optimalisering 

Definerte mål 

Involverende 

Planlegging 

Plan og struktur 

Styring og 

planlegging 

Metode og 

verktøy 



ICE 
Integrated Concurrent Engineering 



ICE 

Integrated Concurrent Engineering 

• ICE er en samhandlingsprosess der alle 

relevante disiplinerer samles i samme rom 

for så å komme frem til et kvalitetssikret, 

samlet resultat, uten unødvendige 

omarbeid og forsinkelser. 

• ICE er ikke et møte. ICE er en 

arbeidssesjon. 

• Bruk av IT teknologi og BIM er essensielle 

verktøy. 
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Oppgavematrise ICE 
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Digitalisert oppgavematrise 
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Digitaliserte oppmøtelister 
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Evaluering av VDC og BIM på Fornebu 

Hageby 

30 

0,0 % 
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Totalfordeling verdier 

Svarfordeling 

Svarverdi 5 

Svarverdi 4 

Svarverdi 3 

Svarverdi 2 

Svarverdi 1 

Ikke relevant 

17 personer har svart på 35 spørsmål 

578 verdisvar.   







Forprosjekt og utvikling 

■ Eksisterende grunnlag 



Funksjoner 

■ Visualisering 

■ Masseuttak 

■ Fremdriftsplanlegging 

■ Kollisjonskontroll 

■ Rapportering 

■ Dokumentering 

■ Tverrfaglig forståelse 

■ Orientering 

 

Prosjektfaser 

• Forprosjekt og 

utvikling 

• Kalkulasjonsfase 

• Prosjekteringsfase 

• Produksjonsfase 

 



Forprosjekt og utvikling 

■ Entreprenørmodell (ENTR) 
 Eksisterende konstruksjoner 

 Terreng 

 Rammemodell 

■ Arkitektmodell (ARK) 

■ Konstruksjonsmodell (RIB) 



Forprosjekt og utvikling 

■ Regelsjekking 

■ Rapporter 

■ Møtereferat 



Kalkulasjonsfase 

■ Modellkontroll/Kvalitetssikring 
 Regelsjekking 

 Visualisering 

 Mengdeuttak (ITO) 
 rapporter 

 

 

 

 





Modellen kan inneholde. 
•Rammetillatelser 
•Byggegrenser 
•Tomtegrenser 
•Reguleringsgrenser 
•Arealer og volumer (grad av utnyttelse) 

BYA 
BRA 
%BYA 
%BRA 

•Med mer 
Fordelen med å etablere en slik modell i tidligfasen er flere. 
•Geometriforståelsen av rammene for tomten 
•Å etablere et prosjektnullpunkt tidlig er fordelaktig for alle som skal planlegge og prosjektere. Nullpunkt er nesten alltid et tverrfaglig 
problem om det ikke blir etablert tidlig.  
•Man har et godt grunnlag for søknad om disp. om det skulle være aktuelt.  
•Modellen er en god kontroll mot de prosjekterende. At prosjektet planlegges innefor rammene. 




