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PROGRAMVARE
Autodesk® BIM 360™ Field

BIM 360 Field og HYway har 
ikke bare forandret måten vi 
jobber på på byggeplassen, 
de har også gitt oss mer 
gjennomsiktighet og bedre 
informasjonsflyt innad i 
selskapet.

— Joe Barr
Adm. dir.
Hansen Yuncken

Øke gjennomsiktigheten
Ledende australsk byggefirma tar i bruk BIM 
for hele selskapet

Bilder gjengitt med tillatelse fra Hansen Yuncken.

Innledning
Hansen Yuncken er et av Australias ledende 
privateide byggefirmaer. Selskapet ble etablert i 
Victoria i 1918 og har vokst til å ha mer enn 650 
ansatte og en årlig omsetning på over 1 milliard 
AUD. «Innovasjon er kjernen i forretningsplanen 
vår», sier Michael Parkes, prosjektleder hos Hansen  
Yuncken. «Det er definitivt en del av forretningsplanen 
at vi skal undersøke, tilpasse eller utvikle ethvert 
verktøy som gir oss en fordel eller lar oss levere 
prosjekter på en mer effektiv måte.»

I 2010 førte den holdningen til at Hansen Yuncken 
begynte å jobbe med HYway, en sofistikert, intern 
plattform for administrasjon av samarbeid og 
informasjonsflyter. Dette banebrytende systemet ble 
utviklet for å integrere selskapets mange separate 
systemer og levere intelligente rapporter på tvers 
av selskapet. Fokus var spesielt på større prosjekter 
med deltakere spredt rundt om i verden som hadde 
roller som vanligvis var isolerte i organisasjonen.

Utfordringen
Hansen Yuncken hadde tradisjonelt sett, i likhet med 
mange andre bygge- og anleggsvirksomheter, brukt 
regneark for å koble sammen uensartede systemer. 
«Vi innså behovet for å slutte å lagre informasjonen 
vår i isolerte deler og starte med å dele informasjonen 
via lenkede databaser og plattformer som støtter 
effektivitetsøkning for prosesser, kommunikasjon og 
relasjoner,», sier Parkes, som er sjef for HYway- 
prosjektet.

Det første steget i utviklingen av HYway var å 
analysere alle systemer for administrasjon av 
informasjon som var i bruk i selskapet, og så velge 
ut hvilke som skulle beholdes og hvilke som skulle 
fases ut. For hvert av systemene som selskapet 
valgte å beholde fikk utviklingsteamet som oppgave 
å integrere det i en database med et styringspanel 
for brukerne. «Målet vårt var i utgangspunktet å 
hjelpe våre ansatte med å utnytte selskapets interne 
2D-data, som generelt sett er mindre komplekse 
og lagret i relativt små filer, på en effektiv måte. 
Målet var å bruke elektroniske skjemaer og prosesser 
istedenfor papirbaserte systemer.
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Sikkerhetspersonell kan bruke mer tid på  
byggeplassen og mindre tid på kontoret 

BIM 360 Field og HYway lar 
sikkerhetspersonellet vårt  
registrere data på byggeplasser 
på en effektiv måte med iPader, 
og slik eliminere tidkrevende 
reiser til og fra kontoret for  
å gjøre papirarbeid.

— Michael Parkes
Prosjektleder, HYway
Hansen Yuncken

Bilder gjengitt med tillatelse fra Hansen Yuncken.
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Løsningen
Etter å ha fullført første trinn av utviklingen og 
implementeringen lette Hansen Yuncken etter en 
metode for å integrere mer komplekst innhold fra 
3D-bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i HYway. 
For hjelp med denne prosessen valgte Hansen Yuncken 
Autodesk® BIM 360™ Field, som lot selskapet integrere 
feltdata i HYway-dashbord via et Autodesk-program-
meringsgrensesnitt (API). Ved å integrere dette kunne 
Hansen Yuncken erstatte sine papirbaserte feltprosesser 
med digitale arbeidsflyter.

Denne tilnærmingen har forandret måten de ute i felten 
kan arbeide på. «Arbeidsoppgaver som tidligere krevde 
flere timer i felten etterfulgt av enda flere timer med 
papirarbeid på kontoret kan nå helt og holdent fullføres 
i felten, inkludert papirarbeidet, med BIM 360 Field,» 
sier Parkes. Dette lar de ansatte bruke mer tid på det de 
brenner for og mindre tid på kontoret.

Områdene som har blitt mest forbedret er selskapets 
kvalitets-, sikkerhets- og bestillingsprosesser på 
byggeplassen. «Vi prøver å utvikle HYway og BIM 360  
Field slik at de kan erstatte de systemene som krever  
elektroniske systemer i felt,» sier Parkes. «BIM 360 
Field og HYway lar sikkerhetspersonellet vårt registrere 
data på byggeplasser på en effektiv måte med iPader, 
og slik eliminere tidkrevende reiser til og fra kontoret 
for å fylle ut papirarbeid,» sier Parkes.

Resultatet
Hansen Yuncken har valgt en selskapstilnærming til 
utrullingen av BIM 360 og de mobile prosessene for 
dataregistrering som hører med. Informasjon og data 
flyter fra felten og opp gjennom organisasjonen på en 
meget strukturert og metodisk måte. «Vi forventer at vår 
forsyningskjede, underleverandørene våre og deres 
kontraktsforpliktelser overfor oss vil skje innenfor 
disse nye elektroniske omgivelsene,» sier Parkes.

Selskapet mener at når alt kommer til stykket vil BIM 360 
Field og HYway-portalen bidra til å koble sammen alle 
de eksterne prosjektene og de interne forretningsenhe-
tene. Slik vil alle få de dataene de trenger til å gå hvert 
prosjekt etter i sømmene, forstå de underliggende 
årsakene til problemer bedre og ta bedre beslutninger.

Disse fordelene vil spres ut i alle nivåer av selskapet. 
«Med denne portalen kan jeg få oversikt over hvordan 
våre forskjellige forretningsaktiviteter utvikler seg på 
to eller tre minutter. Tidligere kunne dette ta to eller 
tre dager, da det innebar å få utarbeidet og samkjørt 
en rekke forskjellige rapporter,» sier Joe Barr, Adm. 
Dir. i Hansen Yuncken.

«BIM 360 Field og HYway har ikke bare forandret 
måten vi jobber på byggeplassen på, de har også gitt 
oss mer gjennomsiktighet og bedre informasjonsflyt 
innad i selskapet,» legger Barr til. HYway og BIM 360 
har også endret måten selskapet legger in anbud på 
nye prosjekter. «Vi forventer høyere avkastning som 
resultat.»

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke 
www.autodesk.com/bim360.




