
Et rammeverk for implementering 
av BIM forretningstransformasjoner
Det er få erfaringer som setter selskapets ledelse på prøve som å implementere 
radikale endringer i en stor organisasjon. Selv om forretningstransformasjon 
ikke er nytt for bransjen, utgjør typen transformasjon vi ser fra bygnings– 
informasjonsmodellering (BIM) i dag et nytt og unikt sett med utfordringer for 
infrastrukturbransjen. Dette skyldes i stor grad den tekniske kompleksiteten, 
planlegging og finansiering av dagens prosjekter.

For de komplekse og meget mangfoldige selskapene som utfører disse 
prosjektene, utgjør vellykket implementering av BIM distinkte utfordringer 
på hvert nivå og krever en grundig og strukturert tilnærming som tar med 
i betraktningen de mange integrerte komponentene av organisasjonens 
virksomhet. Med disse utfordringene i tankene, bestemmer organisasjoner 
seg for å implementere BIM på grunn av de klare fordelene på mange nivåer 
som tilbys av denne innovative tilnærmingen basert på sunn fornuft. 

Vi vet at implementering av BIM starter med visjon og ledelse, men den blir 
til slutt drevet og gjennomført gjennom innsatsen fra personene «på gulvet»  
som vil bruke BIM i sin daglige utførelse av prosjektene. Denne tekniske  
informasjonen beskriver et rammeverk på høyt nivå for implementering av 
BIM for å hjelpe organisasjoner med å gjøre forretningstransformasjonen til 
BIM til en realitet – nøkkelelementene vi har oppdaget at enhver vellykket 
implementering bør vurdere. 
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Introduksjon
BIM som et konsept har overgått den opprinnelige betydningen av navnet. Fra opprinnelsen 
som en teknologifokusert forbedring av bygningskonstruksjon, ser vi nå på BIM som 
en tilnærming til å radikalt transformere og forbedre de totale forretningsresultatene i 
organisasjoner som arbeider i alle sektorer av byggemiljøet. Ved å si dette går vi ikke bort 
fra viktigheten av «bygning», «informasjon» og «modellering», men bruker et bredere 
BIM–konsept som rekker lengre på tvers av relevante bransjer, som er en enda mer radikal 
og betydningsfull forbedring over tradisjonelle tilnærminger enn det som ble ansett som 
mulig da BIM opprinnelig ble skapt.

Hva er BIM? Som et konsept utvikler BIM seg fortsatt, og dermed kan definisjonene 
som oppstår fra en revisjon av nåværende publisert litteratur variere. Generelt kan BIM 
defineres på en veldig begrenset måte, med fokus utelukkende på teknologiaspektet, til 
en meget bred definisjon, som omfatter andre organisasjonsmessige og driftsmessige 
tilnærminger, som styresett, prosesser, standarder og personer. Det som er felles for 
alle definisjonene i det modellsentrerte aspektet av BIM, er at fordelene fra BIM oppnås 
fra denne modellsentrerte tilnærmingen. Implementeringen av BIM må håndtere det. 
I denne tekniske informasjonen bruker vi derfor en bred og helhetlig definisjon av BIM, 
en som definerer BIM som en samarbeidsrettet, flerfaglig modellsentrert tilnærming til å 
forbedre organisasjonens drift. BIM er utelukkende fokusert på å forbedre design, 
bygging og livssyklusadministrasjon av alle ressurser for byggemiljøet, og det oppnås ved 
innfelling av prosesser, standarder og integrert modelleringsteknologi i hele livssyklusen til 
ressursen, fra prosjektutførelse til drift og administrasjon av byggeressursen.

Når det gjelder infrastruktursektoren, kan BIM forandre måten eiere, entreprenører, 
designere, planleggere og de mange andre rollene som utfører prosjektene, samles 
for å utføre jobbene sine. Når denne transformasjonen skjer på et høyt nivå, som når 
organisasjonen til en ressursinnehaver har visjon om å ikke bare transformere seg selv, men 
hele leverandørkjeden, kan naturligvis påvirkningen på prosjektutførelse og koordinering 
i prosjektet være enda større. Det vil ikke si at selskaper innen arkitektur, byggeteknikk og 
bygg og anlegg (AEC) ikke får fordeler (faktisk er de driftsmessige fordelene for disse 
selskapene store), men kraften i en BIM forretningstransformasjon på et større 
kapitalprogram er betydelig.

Et rammeverk for implementering
BIM–implementeringen må nå frem på tvers av virksomheten for å være effektiv. Det 
kan ikke være et IT–initiativ eller et FOU–initiativ eller utført utelukkende på et prosjekt– 
eller disiplinnivå. Disse tilnærmingene (ofte kalt «ensom BIM») ender ofte ikke opp med 
å transformere virksomheten. Selv om de gir noe resultater, leverer de kun en andel av 
fordelene som loves av BIM. Vi har sett at mange BIM–implementeringer som starter på 
gulvet eller i IT–avdelingen gir middelmådige resultater eller til og med mislykkes. Disse 
implementeringene var ofte opportunistiske, og utnyttet prosjektbudsjetter og iveren til 
prosjektets interessenter til å «bruke BIM». Imidlertid gikk de glipp av de mest verdifulle 
fordelene som BIM kan tilby.

Infrastrukturprosjekter

Prosjekter i de følgende 
sektorene blir ofte klassifisert 
som infrastrukturprosjekter:

• Gater og veier

•  Jernbane

•  Broer

•  Flyplasser

•  Havner

•  Vann

•  Gass

•  Elektrisitet

•  Telekommunikasjon

•  Offentlig helse og sikkerhet

•  Regnvann og avløp 

•  Flombegrensning og forsvar

•  Miljøforvaltning
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Motsatt er implementeringsrammeverket presentert i denne tekniske informasjonen basert på en organisasjonsmessig 
endring som starter med ledelsesvisjonen og sponsorskap, og blir utført av organisasjonens ledere og prosjekt– 
arbeidsstyrke. Rammeverket er basert på tre viktige strategier, hver viktig for resultatene i de andre. Disse tre strategiene 
vises i figuren under.

Visjon:

Viktig for å lykkes med 
implementering av BIM 
er en sammenfattet og 
velartikulert visjon fra 
toppledelsen om hva BIM 
forretningstransformasjonen 
vil føre til for organisasjonen, 
hva prinsippelementene for 
endringen er og hvordan 
denne utviklingen vil se ut 
på de forskjellige trinnene. 
Dette er ikke bare en 
visjonserklæring. Det er en 
skildring av hvor BIM vil 
påvirke organisasjonen.

Trinnvis integrert endring:

Personene som implementerer i en BIM forretningstransformasjon, er personene som daglig arbeider på gulvet. For å innfri 
BIM–visjonen, må endringer bli integrert på tvers av forretningsaktiviteter med klare trinnvise forbedringer ved hver milepæl. 
Endring blir realisert gjennom nye retningslinjer og strategier, organisasjonsmessig endringsadministrasjon, standarder og 
prosesser, og integrerte teknologi–tilretteleggere.

Drevet ledelse:

Ledere i en organisasjon 
som gjennomgår en BIM 
forretningstransaksjon er 
ansvarlige for å drive og 
motivere endring i hele 
organisasjonen. Det kommer 
til å være topper og bunner 
av energi og inspirasjon, og 
disse lederne må sikre at 
transformasjonen fortsatt går 
framover. De må håndgripelig 
knytte sammen visjonen og 
den integrerte endringen som 
finner sted på gulvet.Trinnvis integrert endring

Drevet ledelse

Visjon

BIM–visjon
Det viktigste for å unngå fallgruvene som organisasjoner står overfor når de implementerer radikale endringer i stor 
skala, er å sikre at det er en solid visjon om hvor organisasjonen skal. Uten denne visjonen for BIM og toppledelsen 
bak denne, vil innsatsen for å ta i bruk nye forretningsmetoder slite og sløse med dedikerte ressurser. Bruk av 
publiserte referanser og veiledninger for implementering av BIM–standarder og beste praksis, som amerikanske 
Nasjonal BIM–standard, Storbritannia BSi Standard Framework og Guide to BS1192 eller Pennsylvania State 
Universitys BIM Project Execution Planning Guide and Templates er et godt utgangspunkt, men det er ingen etablert 
standard som vil passe situasjonen i enhver organisasjon, med sin store variasjon i prosjekttyper og strategiske mål. 
For å lykkes med implementering av BIM, trenger organisasjoner en strategi som er i samsvar med sine spesifikke 
behov og forretningsverdier.
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Derfor må man starte med en visjon når man vil lykkes med å endre hvordan en organisasjon presterer. Dette kan 
virke som sunn fornuft, men som nevnt tidligere, er det noen ganger overraskende hvor mange organisasjoner 
som ser BIM som en teknologi eller teknikk som kun skal brukes på prosjektnivået. For å virkelig høste fordeler fra 
BIM, må toppledelsen lære seg å tenke, kommunisere og håndtere forventninger rundt BIM (i noen tilfeller kreves 
det utdannelse av topplederne innen disse nye prosessene). Toppledelsen må være i stand til å posisjonere BIM i 
de overgripende strategiske målene for hele organisasjonen. Husk at hvis BIM blir et forsknings– og utviklingstiltak 
eller utelukkende en IT–utrulling, vil fordelene som loves fra BIM aldri bli realisert. 

Viktige hensyn for å skape en effektiv BIM–visjon:

 Inspirerende og ambisiøs  Visjonen må være omfattende og tilstrekkelig ambisiøs til å forene de forskjellige 
delene av organisasjonen. En BIM–implementering som rulles ut som en vanlig teknologiimplementering, vil 
ikke nødvendigvis gi styrken til organisasjonen eller gi farten som er nødvendig for å komme seg gjennom 
eventuelle motivasjonsfall. Visjonen må brytes ned i håndterbare steg (se “Oppnåelser av milepæler” under) 
samtidig som de store ideene defineres. Stegene må prioriteres og tydelig indikere hvem i organisasjonen 
de påvirker. En vanlig fallgruve her er å definere et inspirert BIM–resultat for en organisasjon, men med lite 
interessante mellomliggende steg av minimal verdi. 

 De fem H–ene: Kortfattethet og klarhet er viktig for å kommunisere en BIM–visjon til organisasjonen. 
De fem H–ene (hvem, hva, hvor, når og hvorfor) vil gi hver del av organisasjonen de faktiske detaljene om 
BIM–visjonen den trenger for å utføre sin del av arbeidet. Noen av spørsmålene vil være utfordrende å 
svare på og kan kreve at toppledelsen er villig til å ta risiko. 

 Oppnåelser av milepæler: Trinnvis start og å opprette milepæler hjelper organisasjonen med å komme 
over den første paralysen av en uoverstigelig oppgave. De kan også bidra til å skape kortsiktige «seire» som 
kan gi energi og oppmuntre organisasjonen til å nå det endelige målet. En metodisk BIM–implementering gir 
et logisk sett med milepæler (i tillegg til milepæler som er spesifikke for organisasjonen) basert på fremdriften 
av BIM–modningen. Ved å legge til trinnvise initiativer og pilotprosjekter til implementeringsplanen, vil 
det også gi mulighet for hyppig gjenkjenning av oppnåelser.

Dette er bare noen få hensyn å ta når man skaper en BIM–visjon. Naturligvis er det mange kilder i forretningslitteratur 
for teknikker for planlegging av visjon. De har samme gyldighet og begrensninger i konteksten av BIM, akkurat som 
i andre bransjer. Imidlertid har implementering av en visjon i infrastruktursektoren sine særegenheter (som enhver 
bransje), som ved større kapitalprosjekter, større kapitalprogrammer og bransjenivåer. Den spesifikke konteksten 
i organisasjonen og markedssektorene de betjener kan kreve at toppledelsen må utdannes innen BIM og vurdere 
påvirkning når de utformer selskapets strategier.
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Ideelt kommer BIM–visjonen fra toppledelsesnivået. I dag er det imidlertid ikke uvanlig at BIM–ledelse på mellomnivå 
sliter med sette BIM i direkte fokus for organisasjonens toppledere. I dette tilfellet kan det være nødvendig for BIM–
ledere å beskrive visjonen selv mens de søker støtte. Dette steget kan fungere som et overgangssteg (ikke en løpende 
tilnærming) mot en forretningstransformasjon drevet av ledelsen. Selv om denne overgangstilnærmingen ikke er 
ideell, har Autodesk sett noen organisasjoner som har lykkes med den. Men den begrenser noen av de bredere 
organisasjonsmessige BIM–fordelene og øker risikoen for feil i forretningstransformasjonen.

Lærdommer lært under OL i London i 2012

Viktigheten av effektiv dataanskaffelses– og datahåndteringsprosesser ble understreket av erfaringene fra OL–programmet 
på £ 7,2 milliarder i London 2012. En felles CAD samarbeidsplattform ble tatt i bruk for å gi betydelige fordeler i administrasjon 
og deling av design og andre prosjektdata, i tillegg til å redusere prosjektkoordinering og problemer med tilgang til informasjon. 
Imidlertid betydde begrenset håndheving av standarder og prosesser for datadeling og brukbarhetsutfordringer, i tillegg til  
misfornøydhet med den implementerte løsningen, at leverandører på første nivå og deres leverandørkjeder i praksis brukte 
sine egne systemer i OL–prosjektet. Som et resultat måtte klienten og programhåndteringsorganisasjonen skaffe data fra flere 
plattformer.

Anbefalinger og lærdommer fra OL–programmet inkluderte:

•   Etablere en detaljert plan for datakrav og –standarder fra starten

•   Klar og enkel veiledning

•   Progressiv oppbygning av dokumentasjon

•   Brukervennlige grensesnitt for datatilgang og –gjenfinning

•   Kontinuerlig innsats for å oppdatere overleveringsposter til å gjenspeile overleggsarbeider, nytt omfang og så videre

•   Klare kontraktsforpliktelser knyttet til kommersielle insentiver for å gi informasjon om nødvendige formater og standarder 

Videre lærdommer inkluderer fokus på verdien av fullstendig koordinerte 3D–data som effektivt kan oppnås fra en 
BIM–plattform. Teknologibegrensninger på den brukte samarbeidsplattformen og leveringsstandarder betydde at 
koordineringsmodellen for OL–programmet kun var i 2D. Det ble foreslått at integrasjon av CAD– og GIS–data i et BIM–miljø 
ville hjulpet designerne med å bedre oppnå romlig koordinering og eliminere tid brukt på konvertere data mellom plattformer.

Referanse: Jennifer Whyte et al, Data handover from project delivery into operations, London 2012 Learning 
legacy, ODA, oktober 2011(www.london2012.com/learninglegacy)
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Drevet BIM–ledelse
Uttalige undersøkelser på tvers av bransjer vil vise til vanskeligheter med å implementering endringer på tvers av 
store organisasjoner og økosystemer. Alle store transformasjoner, som å implementere BIM, krever en BIM–visjon 
og integrerte trinnvise endringer over en lengre tidsperiode. Utfordringen på BIM ledelsesnivået er å sikre at BIM–
visjonen og den integrerte trinnvise endringen blir justert. BIM ledelsesteamet må sørge for at BIM–visjonen blir 
omsatt til handlingstaktikker og tiltak for å skape de ønskede resultatene i tråd med organisasjonens strategiske mål.

Å administrere endring–varig, bærekraftig endring–i alle organisasjoner kan være vanskelig og krever kreative 
strategier skreddersydd til kulturen og særegenheten i organisasjonen det gjelder. Når det er sagt, er de 
organisasjonsmessige utfordringene i endringsadministrasjonen som Autodesk ser i mange BIM–lederteam vanlige. 

Følgende liste inneholder noen felles fokusområder for å hjelper med å overkomme stillestående  
BIM–implementeringstiltak: 

Brobygging: Mens BIM–visjonen formulerer et endelig resultat, er det også viktig å utføre spesifikke nyttige steg 
for å komme dit. Som tidligere oppgitt blir visjonen til en BIM–transformert organisasjon realisert på gulvet. Hvis 
arkitekter, ingeniører, planleggere, produsenter, landmålere og de mange andre relaterte utøvere ikke ser verdien i å 
implementere sin del av BIM–forretningstransformasjonen, blir transformasjonen sannsynligvis forkrøplet. Tilnærminger 
ovenfra og ned basert på klar kommunikasjon fra toppledere og BIM–ledelsen er viktig, men må medfølges av 
tilnærminger nedenfra og opp, som validering av vurderinger, utdannelse og endring gjennom overvåking av 
milepæler, for å ha en høy sannsynlighet for å lykkes.

Høyprofilert kommunikasjon: I tråd med å øke bevisstheten for topp–til–bunn engasjement i en organisasjon, 
er det viktig at organisasjoner kommuniserer sine ambisjoner og prestasjoner relatert til BIM, ikke bare internt, men 
også eksternt. En høyprofilert kommunikasjonsplan viser overfor alle interessenter at organisasjonen er forpliktet til 
BIM, hjelper med å sprøyte inn energi i overgangen og skaper en bro fra ledelsens teorier til dagens situasjon.

Opplæring og utdannelse: En BIM–transformasjon krever nye ferdigheter og nye måter å arbeide på. Den 
krever også en forståelse av BIM–konsepter som noen ganger er nye og misforståtte. BIM–utøvere trenger 
opplæring og utdannelse som støtte når de tar i bruk BIM i sine daglige arbeidsprosjekter. BIM opplærings– og 
utdanningsprogrammer driver og motiverer også utøvere, og bygger opp verdifull intellektuell kapital i en organisasjon. 

Kontrakter og juridiske hensyn: BIM–verktøy og deres tilknyttede prosesser påvirker kontraktsforholdet mellom 
eiere og deres leveringspartnere. Som et samarbeidsverktøy er BIM en katalysator for å endre forholdene og avtalene 
mellom prosjektets interessenter. Samarbeid tilrettelagt av BIM er en betydelig endring fra tradisjonelle prosesser (med 
stort potensial for å forbedre arbeidsforholdet i teamet), men det kan også skape nye utfordringer som må løses.
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Samsvar, revisjon og kvalitetskontroll:Med prosjektgjennomganger kan BIM–ledelsen evaluere ledetiltak og 
effektiviteten til BIM–teknologien, standarder og prosesser på forskjellige prosjekttyper. BIM–ledelsen kan fange opp 
feil, forbedre standarder og prosesser og gjenskape beste praksis på andre prosjekter på tvers av organisasjonen. 
Disse revisjonene er også en utmerket kilde for å høste suksesshistorier som kan sprøyte energi inn i  
transformasjonsprosessen.

Resultater fra større kapitalprogrammer

Større kapitalprogrammer og prosjektene som utgjør dem er kjennetegnet av kostnads– og tidsoverskridelser. Faktorer 
som regelmessig oppgis inkluderer dårlig koordinering på tvers av prosjekter, dårlig samarbeid internt i prosjektteamene 
og konfrontasjon mellom leveringspartnere og klienter. Spesielt ble det oppdaget at feilsatsen på kapitalprosjekter 
var nærmere 60–75 prosent, hvor kostnadsoverskridelser på 30–50 prosent og tidsplanoverskridelser på opptil 100 
prosent ikke var uvanlig. I henhold til en nylig studie av Independent Project Analysis Institute, ble det avdekket at større 
kapitalprosjekter i hele verden har 60 prosent feilsats når det gjelder kostnads– eller tidsplanoverskridelser.

En kort analyse av historiske bransjedata fra hele verden for større kapitalprogrammer avslører statistikken over 
resultatindikatorene vist i tabellen under.

Feilsatser på globale større kapitalprosjekter

Infrastrukturprosjekter Byggeprosjekter

•  Kostnadsoverskridelse på / variasjon: 10–50 %

•  Tidsplansoverskridelse på / variasjon: 30–120 %

•  Rundt 2/3 av prosjektene hadde overskridelser av 
budsjettet og tidsplanen

•  Kostnadsoverskridelser på / variasjon: gjennomsnittlig 
15 %, hovedandelen av prosjektene med en  
overskridelse i området 5–20 %

•  Tidsplanoverskridelser på / variasjon: gjennomsnittlig 
50 %, hovedandelen av prosjektene med en  
overskridelse i området 30–120 %

•  Rundt 2/3 av prosjektene hadde overskridelser av  
budsjettet og tidsplanen

Kostnaden for BIM

Autodesk har gjennomført BIM–implementeringer på mange prosjekter av varierende skalaer de siste årene. Analyse 
av resultatene fra noen av disse prosjektene har avslørt flere trender:

•  80 prosent av prosjektene som ble analysert trengte betydelig modifisering av prosjektoppsettet, noe som kostet 
cirka $ 19 000 per prosjekt

•  I 100 prosent av prosjektene som ikke rekonfigurerte dårlige oppsettsmodeller, påløp kostnader på rundt  
$ 24 000 på sikt (i snitt for et designteam med fem personer)

•  Designrepetisjoner må forventes: på et større infrastrukturprosjekt ble opptil $ 90 000 i produksjonsbesparelser 
oppnådd, og $ 30 000 ble spart på en stor plan for helsevesenet for å gjennomføre ti designrepetisjoner. 
Slike besparelser ville ikke blitt oppnådd på grunn av tapt produktivitet under utføring av repetisjoner hvis 
modelleringen ikke hadde tatt i bruk BIM–standarder og beste praksis.
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Måle BIM–modning: BIM–ledelsen vil skape mange av ledetiltakene for å forutse organisasjonens fremgang mot 
målene og milepælene som er formulert i visjonen. Et nyttig sett med tiltak for BIM er relatert til BIM–modning. 
BIM–modning måler organisasjonens evne til å utføre BIM i organisasjonen og på prosjekter. Det er flere forskjellige 
modningsmålinger, men på et høyt nivå pleier de å fokusere på den teknologiske og organisasjonsmessige 
transformasjonen i en organisasjon, og dermed gi en nyttig indikasjon på organisasjonens fremdrift i å implementere 
en BIM forretningstransformasjon.

Trinnvis integrert endring 
Som nevnt tidligere kan en BIM forretningstransformasjon gi ekte forretningsfordeler, men det krever at selskaper 
utvikler sine nåværende oppfatninger, kultur, teknologi og standarder. Det er ingen liten oppgave å endre måten 
infrastrukturorganisasjoner arbeider i dag. Denne transformasjonen krever organisasjonsmessig og prossesbasert 
forbedring, bruk av teknologi og justering med overgripende strategier og mål for å fullt ut realisere organisasjonens 
BIM–visjon.

Denne endringen er hvor implementeringen utfoldes på tvers av organisasjonen. Det er mange nye arbeidsflyter og 
prosedyrer som må planlegges, testes og benyttes. Med så mye å håndtere, har Autodesk gruppert disse endringene 
inn i viktige BIM implementeringsområder for å generere endringer i en organisasjon.

Disse implementeringsområdene på høyt nivå er:

1. Retningslinjer og strategier: Tilnærminger og fordeler ved å ta i bruk BIM som stemmer med  
organisasjonens totale mål og formål for konkurransegunstig posisjonering, driftsmessig utmerkethet 
og effektiv levering

2. Endringsadministrasjon: BIM–endringen og programmet for å ta det i bruk for å oppnå de forventede 
fordelene i driftens resultater gjennom programkoordinering, kunnskapsoverføring, resultathåndtering og 
utdannelse og opplæring

3. Standarder og prosesser: Definitive standarder og prosesser som styrer alle prosjekter og programmer 
som definerer BIM–bruk, støtter anvendelse av disse praksisene, og lar interessentene arbeide effektivt 
samtidig som de overholder etablerte metoder

4. Integrert BIM–teknologi: BIM–prosesser og modellhåndteringsverktøy integrert med virksomhetens 
systemer for å levere informasjon i et samarbeidsmiljø på tvers av organisasjonen og prosjektteamene

Mens implementeringsområdene over tar for seg de kritiske faktorene ved integrert endring i en organisasjon, er 
det også en underliggende prioritering som bør overholdes.
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Figur 1: BIM implementeringspresedens

Autodesk har sett at organisasjoner som holder fokuset på en logisk rekkefølge på endringsprioriteringen bedre lykkes 
med å oppnå fordelene de søker i innsatsen for planlegging av implementering. Rekkefølgende på prioriteringen 
ved økende modning av en BIM–implementering vises i figur 1 – økt BIM–modning starter til venstre og fortsetter 
til høyre med samarbeids– og analysemuligheter bygd på grunnlaget av solid styring og modellering. Selv om 
denne prioriteringen er tydelig, vil det ikke si at disse fire kategoriene blir implementert i rekkefølge. De er integrerte 
forbedringsområder, og hvert område får trinnvis fordeler fra og bidrar til forbedring av de andre.

Ved å forene disse to konseptene viser figur 2 under hver av de integrerte BIM–implementeringsområdene i listen 
over (f.eks. BIM retningslinjer og strategier) og hvordan de er relaterte til implementeringsprioriteringer detaljert i figur 
1 over (f.eks. Samarbeid og datastyring). Hvert implementeringsområde vises som et fargebånd som demonstrerer 
hvor den påvirkes av implementeringen og belyser de viktigste påvirkningene og resultatene.

Figur 2: BIM implementeringshjul
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Ordliste og akronymer
2D – Todimensjonal: Bruk av designkurver og figurer i todimensjonale rom for analyse. 2D eksisterer og har en gyldig 
plass i BIM.

3D – Tredimensjonal: Overflater og emner i tredimensjonale rom vanligvis forbundet med geometrisk modellering 
og analyse i BIM. BIM krever 3D, men 3D kan eksistere uten BIM som enkle objekter uten intelligens. Vanlige typer 
3D–analyser inkluderer blant annet visualiseringer, kollisjonsoppdagelser, «fly–bys», estetikk og synslinjer.

4D – Firedimensjonal: Tidsaspektet bygd inn i 3D–analyse. Denne typen analyser er vanligvis i form av faser i prosjekt– 
og byggeprosessen. Tillegg av kronologiske data i 3D–modeller lar prosjektets interessenter visualisere en serie med 
hendelser i tid og viser dem i 3D for analyse.

5D – Femdimensjonal: Kostnadsaspektet er også bygd inn i en 4D–analyse. Konstruksjonen av 5D–modellen 
lar prosjektets interessenter visualisere fremdriften av byggeaktiviteten og de relaterte kostnadene over tid.

AEC – Arkitektur, byggeteknikk og bygging: Tre byggemiljøer som ofte grupperes sammen representerer 
prosjektutførelsessektoren i byggemiljøet.

Integrerte analyser – I løpet av hver livssyklusfase, må personer integrere forskjellige modellerte ressurselementer 
for analyse. Denne implementeringskategorien fokuserer på implementering av forskjellige typer analyser. Målet 
med implementeringen er å gjøre disse analysene systematisk tilgjengelige som et biprodukt av de modellsentriske 
arbeidsflytene. I hovedsak starter BIM–analyser med 2D, 3D (visualiseringer, kollisjonsoppdagelse, estetikk, etc.), 
og utvides deretter til 4D (3D pluss tidsattributter), 5D (4D pluss kostnadsattributter), og deretter til høyere 
kompleksitetsnivåer (noen henviser til stadig økende nivåer på nD–analyse, men for klarhet, spesifiserer vi 
analysetypen med navn utover 5D).

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) – En integrert modellsentrert tilnærming rettet mot å gi koordinert, 
pålitelig informasjon om et byggeprosjekt gjennom forskjellige prosjektfaser, fra design gjennom bygging og til 
drift. BIM gir ingeniører, byggere, eiere og andre en tydelig helhetlig visjon for prosjektet, og hjelper dem med å 
ta bedre avgjørelser raskere, forbedre kvaliteten og øke lønnsomheten.

BIM utførelsesplan (BEP eller BIM PxP) – En plan som blir opprettet for å definere roller og ansvar i et prosjektteam. 
Den er basert på team, teknologi og prosjektkravene og gir prosjektteamet mulighet til å bestemme den beste banen 
framover for å oppnå prosjektmålene med BIM. Formålet er å angi tydelige mål og formål på tvers av teamet, øke 
ansvarligheten og produktiviteten, standardisere kommunikasjonsmetoder, definere roller og ansvar, og kontrollere 
prosjektkostnader, tidsplan, omfang og kvalitet.
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Forretningstransformasjon – Grunnleggende endring i måten en virksomhet drives, enten ved å gå inn i et nytt 
marked eller ved å endre driftsmetodene. Det krever justering av organisasjonens aktiviteter relatert til personer, 
prosesser og teknologi med sin forretningsstrategi og visjon. Denne grunnleggende endringen har som mål å oppfylle 
langsiktige mål.

Samarbeid og datahåndtering – Gjennom ressursenes livssyklus, må data og informasjon effektivt deles blant 
alle ressursinteressentene. Denne implementeringskategorien fokuserer på samarbeidsprosesser og prosedyrer, og det 
medfølgende rammeverket for datahåndtering. Det kan bredt organiseres inn i implementeringsområdene datadeling, 
informasjonsdeling (metadata), integrasjon og interoperabilitet.

Infrastruktur – De fysiske komponentene i beslektede systemer som leverer råvarer og tjenester som er viktig for 
å muliggjøre, opprettholde og forbedre samfunnets levevilkår, som veier, broer, vanntilførsel, kloakk, strømnett og 
telekommunikasjon.

IT – informasjonsteknologi: Studie, design, utvikling, anvendelse, implementering, støtte eller administrasjon av 
datamaskinbaserte informasjonssystemer og en gren av ingeniører som håndterer bruken av datamaskiner og 
telekommunikasjonsutstyr for å lagre, gjenfinne, overføre og manipulere data.

GIS – Geografisk informasjonssystem er et system designet for å fange opp, lagre, manipulere, analysere, 
administrere og presentere alle typer geografiske data.

Styresett – Denne implementeringskategorien fokuserer på administrasjon, kontroll og veiledning av BIM–bruken i 
organisasjonens ressurser og prosjektets økosystemer. BIM–styresett kan kun være så effektive som myndighetsnivået 
og klarheten til visjonen som styrende organ har. Derfor inkluderer noen nøkkelelementer ved effektive styresett 
BIM–visjon, BIM styringskomite (eller tilsvarende styrende organ) og BIM–relaterte retningslinjer og strategier.

Effekttiltak – Målinger som indikerer totale resultater (for eksempel er avlingen et effekttiltak, mens plantede 
avlinger er et ledetiltak).

Ledetiltak – Målinger som forutser totale resultater (for eksempel er avlingen et effekttiltak, mens plantede 
avlinger er et ledetiltak).

Modellsentrert arbeidsflyt– I kjernen av BIM–tilnærmingen til prosjektutførelse og livstidsadministrasjon av 
ressurser, er modellsentrert arbeidsflyt (geometriske modeller og datamodeller). Disse arbeidsflytene fastsetter 
metoder og teknikker for å skape ressursmodeller, ressursmodelleringsinnhold, modelleringsleveranser (som planer 
og andre utdata for bruk på sikt), og modellens «kritiske bane» for å migrere fra prosjektplanlegging hele veien til 
livssyklusfasene drift og administrasjon.

NBIMS – Nasjonal BIM–standard (USA)

FOU – forskning og utvikling

RIBA – Royal Institute of British Architects (Storbritannia)

SME – Fagekspert
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