
Bygge på BIM
Hvordan entreprenører forbedrer 
lønnsomheten ved å ta bruk  
BIM på nye områder



Det siste tiåret har vært vanskelig for bygge- og anleggsbransjen. Det 
har vært kraftig nedgang i produksjonsvolum og fortjenestemarginer 
på grunn av de globale økonomiske nedgangstidene. Noen byggefirmaer 
gikk konkurs. Mange andre ble tvunget til å gjennomføre kraftige 
nedskjæringer. I dag, mens verdensøkonomien sakte kommer seg fra  
den globale finanskrisen, opplever bygge- og anleggsbransjen nok en gang  
moderat vekst. For eksempel spår AIAs Consensus Construction Forecast 
at oppdemmet etterspørsel i USA vil føre til en forlenget periode med  
økt byggeaktivitet, og at veksten i byggeaktivitet utenom boligbygging  
vil være på nesten 6 prosent i 2014 og 8 prosent i 2015.

Men underliggende økonomisk usikkerhet fører til volatile markeder i 
byggebransjen. Så selv om investeringer i bygge- og anleggsvirksomhet 
øker, er konkurransen hard og selskapene er hardt presset for å levere 
prosjektene raskere og billigere. Derfor er dette en veldig interessant 
tid for bygge- og anleggsbransjen, og innovasjon kan være nøkkelen 
til hvorvidt selskaper overlever eller ikke.

Kilde: AIA Consensus Construction Forecast, desember 2013

Forlenget periode med
positiv utvikling for bygge og 

anleggsvirksomhet

Produktivitet innen bygge- og anleggsvirksomhet

Byggeaktivitet utenom boligbygging

2014

5,8 %

2015

8 %

BYGGE PÅ BIM HVORDAN ENTREPRENØRER FORBEDRER LØNNSOMHETEN VED Å TA BRUK BIM PÅ NYE OMRÅDER 01

http://www.aia.org/practicing/AIAB101318


Ved utgangen av det 20. århundre hadde ikke prosessen for konstruksjon 
av bygninger forandret seg nevneverdig på 50 år. Arkitekter og ingeniører 
konstruerte bygningene og produserte tegninger som entreprenøren 
brukte til å oppføre dem. Men den raske implementeringen av 
Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) det siste tiåret viser at bygge- 
og anleggsbransjen beveger seg bort fra de tradisjonelle prosessene og 
tar i bruk nye metoder og teknologier for ferdigstilling av bygninger. 
Teknologi (inkludert programvare som BIM) hjalp entreprenørene 
overleve de vanskelige økonomiske tidene, vinne nye anbud og til og 
med gjøre fortjeneste i en tid med lavere anbudsvolumer og mindre 
marginer. Faktisk er modellbaserte arbeidsflyter og verktøy i ferd 
med å bli standard. For eksempel bruker nesten tre fjerdedeler av 
nordamerikanske entreprenører i bygge- og anleggsbransjen BIM i 
virksomheten sin.

Innovasjon innen oppføring

BÆREKRAFTIGHET

INNOVASJON

AVKASTNING PÅ 
INVESTERINGEN
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http://www.theatlanticcities.com/technology/2012/01/how-reform-americas-least-innovative-industry-construction/992/
http://www.theatlanticcities.com/technology/2012/01/how-reform-americas-least-innovative-industry-construction/992/
http://www.autodesk.com/bim
http://download.autodesk.com/us/offercenter/smartmarket2012/SmartMarket_2012_Prelim.pdf
http://download.autodesk.com/us/offercenter/smartmarket2012/SmartMarket_2012_Prelim.pdf


Bruken av BIM øker
BIM tas i bruk på stadig nye områder. Selv om markedet er på bedringens vei, fører aggressive tidsfrister og trange 
budsjetter i prosjektene til at risikoen fortsatt er høy for entreprenørene. Marginene er ofte tynt helt til bristepunktet. 
For å holde seg konkurransedyktige og skape vekst i selskapene sine har bygge- og anleggsfirmaer utforsket hvordan 
de kan ta i bruk BIM utenfor de standard bruksområdene kollisjons-oppdagelse, handels-koordinering og planlegging.

SmartMarket Report

The business value of BIM for  
construction in major global markets
How contractors around the world are driving  
innovation with building information modelling

Premier partner: Corporate partner: Association partner:

Kilde: McGraw-Hill Construction «The business value of BIM for construction in major global market»

Les hele SmartMarket-rapporten, «The 
business value of BIM for construction 
in major global markets»

FÅ RAPPORTEN

Prosentandel entreprenører med høy/meget høy 
implementering av BIM (fordelt på land)

2013 2015

Japan

27 %
23 % 23 %

29 % 28 %

39 %

33 %
37 %

24 %

55 %

43 %

50 % 52 %
54 %

66 %
71 % 71 % 72 % 73 %

79 %

Ny Zealand Sør-Korea Canada Storbritannia Frankrike Australia Tyskland Brasil USA
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http://www.viewstream-media.com/autodesk/building-on-bim_smartmarket-report/2014_SmartMarket-Report_Value-of-BIM_construction-global-markets.pdf


Innovasjon med BIM
Innovative bygge- og anleggsfirmaer bruker BIM og den 
innebyggede informasjonen (I-en i BIM) på en rekke nye måter.

For eksempel kan BIM brukes til å støtte og forbedre:
• Samarbeid og koordinering for utvidede grupper
• Renovering og modernisering med gjengivelse av virkelige scenarier
• Strategiske kvalitets- og sikkerhetstiltak
• Ledelse og inspeksjon på byggeplassen
• Leverandørkjede og prefabrikasjon for oppføring
• Estimering og kvantifisering

Individuelle programmer og forbedringer 
kan grupperes i disse bredere tiltakene: 

Utvidelse av tjenester

Utvide bruken av BIM til byggeplassen

Tillate digital fabrikasjon

Bruk av BIM for hele selskapet. 
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Utvidede tjenester
For å øke fortjenesten og/eller gi konkurransefordeler har bygge- og anleggsfirmaer 
utviklet strategier som bruker BIM til å støtte nye tjenester. Med den økte bruken av 
løsninger for integrerte team og konstruksjons-bygg kommer entreprenørene på banen 
mye tidligere i prosjektprosessen. Dette åpner for økt verdiskapning gjennom tjenester 
som konstruksjons-styring og analyse av miljø-ytelse. I den andre enden av prosessen muliggjør 
BIM mer sofistikerte løsninger for inspeksjon og overlevering. Gjennom hele prosessen kan sky-
baserte BIM-tjenester for koordinering  og administrasjon bidra til multidisiplinært samarbeid og 
prosjekteffektivitet for integrerte arbeidsgrupper.

For eksempel kan selskap bruke 3D-modeller for bygningskonstruksjon til å gjennomføre 
energianalyse eller analyse av karbonfotavtrykk som tradisjonelt sett har blitt gjort av spesialiserte 
teknikkkonsulenter. Teknologi for laserskanning og programvare for skybasert konstruksjonsstyring 
kan la entreprenørene tilby gjengivelse av virkelige scenarier for å dokumentere ferdigbygde 
strukturer og sammenligne dem med originaldesignen for å spore fremgang og samsvar, og 
gi svært nøyaktige, intelligente modeller fra byggeplassen og rapporter fra inspeksjoner. 
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http://www.autodesk.com/products/bim-360/features/bim-360-glue/all/list-view
http://www.autodesk.com/products/bim-360/features/bim-360-glue/all/list-view
https://www.youtube.com/watch?v=JnPcWw30WPQ
https://www.youtube.com/watch?v=JnPcWw30WPQ
https://www.youtube.com/watch?v=JnPcWw30WPQ


Flytte BIM til byggeplassen
Selskapene drar også nytte av skyen og utvider bruken av BIM til byggeplassen for å forbedre 
prosjektets kvalitet, sikkerhet og lønnsomhet. Skytjenester og spredningen av mobile enheter 
hjelper entreprenørene ta i bruk BIM-data på byggeplassen. Slik kan man levere digitale 
prosjektdata og instruksjoner til arbeidere på byggeplassen via smarttelefoner og nettbrett.

Skybasert mobil teknologi kan levere riktige data til riktige personer til rett tid, slik at nøyaktig  
informasjon raskt kan utveksles for å forbedre effektiviteten i oppføringsprosessen. Det er ikke  
lenger nødvendig å drasse rundt på papirtegninger og dokumenter (som ikke nødvendigvis  
engang er oppdaterte), løpe tilbake til brakkeriggen hvis man glemmer noe eller ringe 
hovedkontoret for å få mer informasjon. I tillegg kan programmer for mobil feltledelse 
hjelpe entreprenører med å administrere feltprosesser som kvalitet, sikkerhet og sjekklister 
for inspeksjon for å skape ytterligere reduksjoner i tid og kostnader.

I tillegg muliggjør BIM virtuelle teknikker 
for konstruksjon og oppføring som hjelper 
entreprenører med å innføre strategiske 
tilnærminger for kvalitet og sikkerhet og slik 
skape verdi for kundene gjennom bygningenes 
livssykluser. For eksempel kan modellbasert 
gjennomgang av konstruksjonen, visualisering 
av prosjekter og bygningssimulering hjelpe 
byggherrer med å evaluere tilgang for 
vedlikehold/utskiftning og evaluere både 
byggbarhet og hvor trygg oppføringen vil være.
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http://www.autodesk.com/products/bim-360/case-studies/bim-360-field/gallery-view


Digital fabrikasjon
Entreprenører oppdager i stadig større grad at BIM også åpner for økt bruk av ekstern 
prefabrikasjon med montasje på byggeplassen istedenfor oppføring på stedet, noe som forbedrer 
kvaliteten og reduserer kostnadene. Entreprenører kan bruke svært nøyaktige bygningsmodeller til 
å dele opp komplekse konstruksjoner til produserbare deler og drive digitale produksjonsprosesser.

Kilde: McGraw-Hill Construction «The business value 
of BIM for construction in major global market» FÅ RAPPORTEN

Entreprenørers bruk av modeller 
for digital fabrikasjon

Prosentandelen 
entreprenører som nevner 
modelldrevet fabrikasjon 
som en av de tre viktigste 
områdene selskapet 
deres bruker BIM i under 
oppføringsfasen

43 %

SmartMarket Report

The business value of BIM for  
construction in major global markets
How contractors around the world are driving  
innovation with building information modelling

Premier partner: Corporate partner: Association partner:

Les hele SmartMarket-rapporten, «The 
business value of BIM for construction 
in major global markets»
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http://www.viewstream-media.com/autodesk/building-on-bim_smartmarket-report/2014_SmartMarket-Report_Value-of-BIM_construction-global-markets.pdf


BIM på selskapsnivå
I takt med at BIM implementeres og brukes konsistent for alle prosjekter, kan selskap begynne 
å analysere mønstre og trender i prosjektdataene for å skape bedre beslutningsgrunnlag og 
forbedre ytelsen på selskapsnivå. Det første steget i denne prosessen er å ta i bruk BIM for 
hele selskapet. Ved å bruke BIM i alle prosjektene kan entreprenører dra nytte av gjentatte, 
overordnede fordeler fra investeringen, og samtidig formalisere de lokale innovasjonene BIM gir i 
individuelle prosjekter.

Informasjonen i BIM lar bygge- og anleggsfirmaer samle inn store mengder svært strukturerte  
og pålitelige prosjektdata som kan brukes på nye måter. Slik kan man på sikt skape bedre 
beslutningsgrunnlag og økte konkurransefordeler også utenfor konteksten av det opprinnelige 
prosjektet. For eksempel lar intelligente, modellbaserte verktøy og prosesser virksomheter 
gjennomføre mer presise mengdeberegninger og regne ut detaljerte kostnadsestimater 
som tar i betraktning kostnader til lønn, materialer, utstyr og underleverandører. Fra 
et prosjektperspektiv lar denne modellbaserte kvantifiseringen entreprenørene 
for eksempel sammenligne planlagte og virkelige kostnader eller evaluere 
kostnadsendringene fra konstruksjonsendringer. Fra et selskapsperspektiv kan 
entreprenørene slå sammen prisinformasjon for å få oversikt over alle 
pågående prosjekter og derved optimalisere enhetskostnadene for 
materialer ved å bestille større partier eller oppdage for høye 
estimater i tidligere prosjekter for å kunne gi bedre anbud 
i fremtidige prosjekter.
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http://enewsletters.constructionexec.com/techtrends/2013/09/technology-trends-converge-to-transform-the-construction-industry/


BIM har kommet for å bli i bygge og anleggsbransjen. BIM har blitt svært populært og bevist sin verdi selv i en periode som har 
vært utfordrende for bygge- og anleggsbransjen. Etterhvert som BIM modnes, og entreprenører utvider bruksområdene, vil det 
fortsette å drive frem innovasjon i bransjen og hjelpe entreprenører med å minimere svinn, øke effektiviteten og forbedre kvaliteten.

«DPR Construction har alltid vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, og har nå brukt BIM i snart to tiår. Etterhvert som 
teknologien og verktøyene i bransjen utvikles er vi alltid på utkikk etter nye muligheter til å bruke informasjonen fra BIM til å 
støtte for-konstruksjon, konstruksjon, ja selv bygningens drift og vedlikehold, til å forbedre den totale energieffektiviteten 
og bygningens ytelse. Teamene våre bruker informasjonen fra BIM for å skape mer gjennomsiktighet og effektivitet 
med estimater, konstruksjonens leverandørkjede, 4D-logistikk, kvalitetskontroll, sikkerhetsplanlegging, inspeksjoner 
og avslutnings-prosesser. Vi lukker avstanden mellom kontoret og byggeplassen ved å ta i bruk maskinvare som 
BIM-kiosker, nettbrett, laserskannere og arbeidsstasjoner for verifisering av ferdigstilte tegninger.

«Det er spennende å leve i oppføringsteknologiens gullalder. Digitale arbeidsflyter blir stadig mer 
strømlinjeformede og brukervennlige for de som trenger informasjonen. Den siste bølgen 
med skyteknologier og mobile bruksområder har skapt store fremskritt innen bygge- 
og anleggsvirksomhet de siste par årene, og bidratt til å sette fart på bruken og 
bruksområdene for BIM i bransjen.»

Hannu Lindberg
Senior prosjektleder
DPR Construction
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