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Program
12.00 Velkommen og introduksjon

v/Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom

12.10 Hvorfor digital eiendomsledelse? 
v/ Kjetil Gulbrandsen, Asplan Viak

12.20 Prosess frem mot digital eiendomsledelse og BIM-manual
v/Pål Oroszko, Entra

12.35 Hvordan legge til rette for anvendelse av BIM-modellen i driftsfasen
v/ Hans Kristian Grani, Areo

12.45     Spørsmål og svar

12.55 Avslutning 







Prosjektgruppe

• Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom (prosjektleder)

• Hans Kristian Grani, Areo

• Rupert Hanna, Catenda

• Pål Oroszko, Entra

• Kjetil Gulbrandsen, Asplan Viak

• Per Fredrik Kempf, EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg)





Dagens IT-systemer

• Gode systemer hver for 
seg

• Kommuniserer ikke
/i begrenset grad med 
hverandre
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Norsk Klimastiftelse Rapport nr. 06/ 2018 – Hvordan møte klimarisiko



Bygget ytelse må 
rapporteres:
• Til de som finansierer
• Til myndigheter
• Til leietagerne dine
• Til dine ansatte

Betinger en helt annen oversikt 
enn i dag!



Prosess frem mot digital eiendomsledelse
Bestillerkompetanse BIM - Pål Oroszko



1. Kartlegging

2. BIM-strategi

3. Vurdering av systemer

4. User Cases

5. BIM-manual

6. Rutine for mottak av BIM-modeller

7. Rutine for vedlikehold av BIM-modeller

8. Informasjonsinnhold på BIM-objekter

Prosess frem mot digital eiendomsledelse 
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• Kartleggingsfasen er en viktig del av arbeidet med å lykkes med implementering av BIM i drift og forvaltning

• Skaffe oversikt over prosesser i bedriften 

• Hvilke prosesser tror vi kan gi oss størst gevinst i form av kostnadsreduksjon og reduksjon i tidsbruk?

• Hvilke prosesser kan vi enkelt integrere og hvilke prosesser vil være vanskeligere å integrere mot BIM?

• Hvilke systemer har vi i dag som allerede kan høste og utnytte BIM-modeller?

• Innebærer innføringen av BIM i drift/forvaltning også innkjøp av nye systemer som er BIM-kompatible?

1. Kartlegging
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• Basert på kartleggingen bør det utarbeides en BIM-strategi som sier noe om strategien for arbeidet videre. 

• Strategien bør være omforent og forankret på et høyt nivå i organisasjonen 

• Sikret økonomisk støtte  

• Nødvendige ressurser for gjennomføring av arbeidet med implementering av BIM

2. BIM-strategi
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• Når BIM-strategi er besluttet bør man gå i gang med en vurdering av alle systemer som er tenkt å utveksle 
data med BIM-modeller, enten om det er 3D-geometri eller informasjonsdata fra objekter.

• Kan våre eksisterende systemer motta data fra BIM slik som de er?

• Må vi bytte til nye systemer?

• Kan vi beholde eksisterende systemer ved å kjøre integrasjonsprosjekter på tvers av systemer?

• Må vi utfordre leverandører av dagens systemer slik at de kan fungere innenfor BIM-strategien?

3. Vurdering av systemer
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4. User Cases

Byggherren har kartlagt at følgende data er ønsket fra 
BIM:

• Romgeometri
• Romnavn
• Romnummer
• Etasje
• Romfunksjon
• Nettoareal
• Himlingshøyde
• m² veggareal
• m² glassareal
• Type gulvbelegg

• Eksempel User Case

• En byggherre ønsker å benytte BIM-modeller som 
distributør av grunnlag for rom, som igjen skal 
benyttes for administrering av leiekontrakter og 
renholdskontrakter. 
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• Innarbeides gode rutiner for mottak, kontroll og godkjenning av BIM-modeller 

• En slik prosess innebærer å kontrollere at  BIM-modeller leveres i henhold til BIM-manualen og at de 
Spesifikke kravene er fulgt 

• Modellene skal kunne benyttes i en drift og forvaltings fasen. 

• Selve mottaket av modellen må starte i god tid slik at man har tid nok til
− klargjøre systemer  
− kvalitetssikre modeller 
slik at nødvendig grunnlag er på plass fra første dag byggherren overtar driftsansvaret.

• All informasjon fra byggetiden er ikke relevant i drift og forvalting 

6. Rutine for mottak av BIM-modeller
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• Viktig med gode rutiner for vedlikehold av BIM-modellene som benyttes i drift og forvalting. 

• BIM modellene må oppdateres/revideres i takt med bygningsmessige endringer som gjøres ute i det 
faktiske bygget. 

• Eventuelt informasjonsinnhold på objekter må også kunne vedlikeholdes dersom dette er nødvendig. 

• Det er viktig at byggherren krever inn de proprietære originalfilene (som Revit, Archicad, Tekla osv.)

7. Rutine for vedlikehold av BIM-modeller
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• En anbefalt praksis er at all geometri, samt noe statisk informasjonsdata, vedlikeholdes i BIMmodellene.

• Når det gjelder FDV-data og annen informasjon som kan knyttes til BIM-objekter, anbefales det at dette 
lagres og vedlikeholdes i et eksternt system som kan knyttes til BIM-modellene. 

• Kobling mellom BIM og eksternt system bør enten være IFC GUID eller TFM-nummer, avhengig av hvordan 
koblingen skal fungere og hvordan systemene håndterer dette.

• Dette må medtas i kontrakter mellom bestiller og leverandør!

8. Informasjonsinnhold på BIM-objekter
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• Vi har utarbeidet en enkel BIM manual til dette dokumentet. – Bestillerkompetanse BIM

• BIM-manualen er et dokument som skal gi en beskrivelse av hvordan modellering skal utføres i prosjekter

• BIM manualen bør tilpasses hvert enkelt prosjekt

• Basert på User Cases og vurdering av systemer

• Den skal være basert på nødvendige krav i et byggeprosjekt både når det gjelder prosess og konkrete krav 
til modellering. 

• Grunnlag for å vite hvilke krav som er viktige å presisere for å sørge for at BIM-modeller produseres og 
struktureres slik at de kan fungere som kildedata for driftssystemene.

• BIM-manualen skaper forutsigbarhet i gjennomføring av prosjekter.

BIM-manual 
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• BIM-manualen bør minimum inneholde kapitler som omhandler:
− Krav til navngivning av modellfiler
− Krav til programvare, modellfiler, filformater og versjoner
− Krav til Geo-referering av modeller
− Grunnregler for modelleringspraksis
− Krav til navngivning av objekter 
− Krav til informasjonsinnhold på objekter, og bruk av IFC Pset og Properties
− Krav til leveranse av BIM som As Built-grunnlag

BIM-manual innhold
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• Eierskap til prosjektmateriale 
− Byggherres eiendom

• MMI 500: Som bygget
− Objektenes plassering i bygget skal være samsvarende med Som bygget

Endringer som gjøres må oppdateres modell og byggeplass
− Objektene skal inneholde riktig informasjon

• Levering BIM-modeller Som bygget
− Komplette BIM-modeller på originalformatet, fra alle fag, som reflekterer bygget slik det er bygget 
− Gjeldende Som bygget-tegninger, i originalmodeller, skal beholdes. Alle ikke gjeldende tegninger (foreløpige, kladder, 

utgåtte etc.) skal slettes.
− Modellene skal renskes for ikke-relevant innhold før levering.

Krav til leveranse av ‘’Som bygget BIM’’
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Hvordan legge til rette for anvendelse av BIM-modellen i driftsfasen

Hans Kristian Grani, Daglig leder Areo AS
Bestillerkompetanse BIM, 25. mai 2020
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Seks overordnede krav for
en god BIM FDVU-overlevering

1. Grunnleggende Som bygget modellkvalitet
2. Rom og Arealer
3. Driftskritiske objekter
4. «Tradisjonell» FDVU-dokumentasjon koblet til BIM-modellen
5. Typespesifikke og prosesspesifikke egenskaper
6. Bygg som materialbank





1. Grunnleggende Som-bygget modellkvalitet

● Georeferering og sammenstilling av fag-
modeller - felles nullpunkt og rotasjon.

● Felles bruk av IFCGUID eller annen 
koding for å identifisere objekter på tvers 
av modell- versjoner.

● Felles bruk av arealstruktur med etasjer, 
fløyer, soner og rom på tvers av 
fagmodeller.

● Korrekt bruk av IFC-type for å klassifisere 
objekter.

● Georeferering og sammenstilling av fag-
modeller - felles nullpunkt og rotasjon.

● Felles bruk av IFCGUID eller annen 
koding for å identifisere objekter på tvers 
av modell- versjoner.

● Felles bruk av arealstruktur med etasjer, 
fløyer, soner og rom på tvers av 
fagmodeller.

● Korrekt bruk av IFC-type for å klassifisere 
objekter.





2. Rom og Arealer
● Konsistent romnummerering
● Korrekt Som bygget romgeometri
● Klassifisering etter NS3467 -

romfunksjoner 
● Arealberegninger etter NS3490
● Mengdeunderlag for alle overflater for 

renholdsplanlegging etter INSTA800



3. Driftskritiske objekter
● finnes i modell med rett antall og rett 

plassering.
● gis kobling til det romobjekt det er 

lokalisert i eller som det vedlikeholdes fra.
● gis unikt TFM-nummer og dermed 

plasseres i systemstruktur og gis 
komponentkode.

● gis strukturert standardisert 
egenskapssett.

● finnes i modell med rett antall og rett 
plassering.

● gis kobling til det romobjekt det er 
lokalisert i eller som det vedlikeholdes fra.

● gis unikt TFM-nummer og dermed 
plasseres i systemstruktur og gis 
komponentkode.

● gis strukturert standardisert 
egenskapssett.



3. Driftskritiske objekter
● Serienummer
● GTIN
● Forventet levetid
● Utskiftingskostnad
● Garantitid
● Installasjonsdato
● Entreprenør
● Leverandør
● Produsent



4. «Tradisjonell» FDVU-dokumentasjon koblet til BIM-
modellen

● En plantegning knyttes til et etasjeobjekt
● En systembeskrivelse knyttes til et 

systemobjekt
● En produktbeskrivelse knyttes til et 

typeobjekt
● Et bilde knyttes til en komponent





5. Typespesifikke og prosesspesifikke egenskaper



6. Bygg som materialbank

● Eksport av mengder og volumer fra modell
● Klassifisering av alle elementer og 

komponenter etter bygningsdelstabellen
● Bruk av standardiserte 

materialbenevnelser
● Merking av alle komponenter med GTIN-

nummer



Spørsmål?

Kommentarer?
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