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Kombiner det meget konkurransepregede landskapet i en usikker økonomi med 
en eksplosjon av nye teknologier, så er en ting klart: de gamle arbeidsmåtene 
for anleggsingeniører, bruk av 2D tegneverktøy til å designe og kommunisere, 
nærmer seg utryddelse. I teorien om den sterkestes overlevelse, er det evnen til 
å tåle dramatiske endringer i miljøet som bestemmer overlevelsesevnen til en 
gruppe framfor en annen. (Se for deg dyr som bodde under bakken eller i vann, 
i motsetning til dinosaurene, da asteroidene traff!)

Med det mener vi ikke at anleggsingeniører er en lite utviklet rase. Tvert imot. 47 % av 
ingeniører som nylig svarte på en spørreundersøkelse sa at de har tatt i bruk moderne 
teknologier på minst en fjerdedel av prosjektene sine, og 45 % sier at denne tilnærmingen 
hjelper dem med å vinne jobber og å være mer effektive.1

Så kanskje er det på tide å legge bort trekant- og kurvelinjalene og la ektefellen gjøre 
om tegnebordet til en minibar. Start med disse tre strategiene som brukes av suksessfulle 
anleggsingeniører, så kan du komme seirende ut.

1  Kilde: 2012 McGraw-Hill SmartMarket Report:  
The Business Value of BIM for Infrastructure
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1. Produser bedre design i et fartsfylt 
miljø med budsjettbegrensninger.

Suksessfulle anleggsingeniører og designere tilpasser 
seg raskt endringer mens de veier den potensielle 
påvirkningen av designene sine. En grundig evaluering 
av designalternativene hjelper prosjektledere med å 
fastslå hvilken design som gir flest fordeler for samfunnet, 
samtidig som den minimerer påvirkningen for tilgrensede 
grunneiere og miljøet rundt. Dessverre kan det være dyrt 
og tidkrevende å skape og evaluere flere scenarioer. Med 
bruk av tradisjonelle metoder kan det ta uker og forbruke 
timer med planlegging og konstruksjonsressurser.

AUTOMATISER DESIGNPROSESSEN



Etter at American Structurepoint 
hadde skapt en modell av de 
eksisterende veikryssene, evaluerte 
de flere konfigurasjoner og 
geometrier for å forstå deres 
effekt på tilstøtende eiendommer. 
En uventet løsning – et veikryss 
med dobbel rundkjøring – 
fremstod raskt som den beste 
måten å oppfylle alle kravene.

Bilde gjengitt med tillatelse fra American 
Structurepoint, Inc.

Uventede løsninger
Kundereferanse 

Suksessfulle selskaper bruker en intelligent modellbasert 
prosess som kalles BIM for infrastruktur til å hjelpe dem med 
å evaluere alternativer raskere og utforske alternativer som 
ellers ikke ville blitt vurdert på grunn av tidsbegrensninger. 
Teamene kan tegne konseptuelle design direkte inn 
i et 3D-miljø med enkle, men overraskende kraftige, 
skisseverktøy for å evaluere mange forskjellige muligheter 
samtidig som de bruker mindre tid og penger. Smartere 
design kan bety mindre tid brukt på kjedelige oppgaver, 
mer tid brukt på å kontrollere designen mot målene, og et 
sluttprodukt som bedre oppfyller behovene til klienten.

AUTOMATISK DESIGNPROSESS



2. Finn nye måter å forbedre 
selskapets kostnadseffektivitet.

Investering av verdifulle ressurser til å skape forslag kan 
holde prosjektledere oppe om natta. Det er ingen garantier 
om at dere vil vinne prosjektet, hvis dere gjør det, ville 
teamet - med bruk av tradisjonelle metoder - vært nødt 
til å starte design og konstruksjon fra begynnelsen. 
Mens prosjektet går fremover, kan kostnadene fortsette 
å øke. Med 2D tegnetilnærmelsen, blir analysen 
usammenhengende, og evaluering av påvirkningen av 
og utførbarheten til avgjørelser og endringer kan føre 
til at dere ikke når frister og får ekstra kostnader.

ØKT EFFEKTIVITET



Med en intelligent modellbasert tilnærming, forblir 
informasjonen koordinert og konsistent fra konseptfasen 
helt til byggingen. Som et resultat kan den preliminære 
designen videreføres til designteamet uten behov for at 
informasjonen må gjenskapes.

Potensialet for feil blir minimert med dynamisk tilkoblede 
elementer og prosjektproduktiviteten skyter i været når 
flere fagområder kan samarbeide på den koordinerte 
modellen. I tillegg blir analyse og simulering integrert inn  
i designprosessen, og hjelper anleggsingeniører og 
designere med mer forutsigbarhet når de evaluerer 
prosjektets resultater og har mer tillitt i sin endelige design. 
For eksempel kan dere allerede i de tidligste stegene i 
designen gjennomføre simuleringer av kjørebanedrenering, 
analyse av helling og gjennomførbar som vil hjelpe dere 
med å redusere omarbeidinger og redesign, og samtidig 
forbedre forretningsprosesser.
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3. Skape overbevisende forslag  
som imponerer klienter og knuser 

konkurrentene.

Kraftige visuelle elementer er en viktig komponent  
i å skape konkurransedyktig differensiering mens dere 
streber etter nytt arbeid. Det er få legpersoner som enkelt 
kan tolke vanlige 2D tegninger, men forståelsen er nesten 
universal når interessentene kan samhandle med en 
animert representasjon av designen i tre dimensjoner.  
På tross av fordelene med 3D-visualiseringer, tror imidlertid 
mange selskaper at det er tidkrevende og ikke har 
sammenheng med designprosessen å skape prosjektforslag 
med 3D visuelle elementer og animasjoner. Dette er de 
samme selskapene som fortsatt sender ut 2D-tegninger 
til dyre konsulenter som skaper veldig vakre skisser med 
vannfarger av prosjektets forslag, når planleggingsrådet 
eller klientene foreslår en endring, er det tilbake til 
tegnebrettet – bokstavelig talt.

PRODUSER VINNENDE 
VISUALISERING



Med bruk av BIM for infrastruktur kan dere utvikle 
overbevisende, kostnadseffektive visuelle elementer direkte 
fra prosjektdata på alle trinn av prosjektet. Ved å skape 
relevante og intuitive 3D-visualiseringer, vil det hjelpe klienter 
med å forstå prosjektforslagene. Når det gjelder å fremstille 
foreslåtte realiteter virtuelt, tar bransjen lærdommer fra 
Hollywood for å skape veldig realistiske visualiseringer. Men 
mer enn det inneholder infrastrukturvisualiseringer som blir 
opprettet direkte fra en intelligent modell alle underliggende 
data. Disse animasjonene kan ha alle "blockbuster" 
appell visuelt, og bidrar til å tilrettelegge mer effektiv 
kommunikasjon som vinner anbud.
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Med mulighet til å samhandle med, manipulere og skalere data 
i sanntid,kan planleggere og ingeniører skissere flere scenarioer 
(og til og med møte klienter for å presentere forslaget), og 
forstå den potensielle påvirkningen av designalternativene før 
de går videre til designfasen.

Det er en ny måte å arbeide på som hjelper anleggsingeniører 
med å ikke bare overleve, men å vinne. Selskaper bruker 
avansert teknologi og 3D modelleringsprosesser, som 
bygningsinformasjonsmodellering (BIM), til å forbedre 
effektivitet, øke mulighetene og selge ideene sine.

3D-visualisering forenkler 
godkjenningsprosessen og gir 
sikkerhet for designene. Overbevisende 
visualiseringer demonstrerer 
profesjonalisme, og gir en konkret 
fordel over konkurrentene.
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