
Holde seg konkurransedyktig 
Kan dere overleve uten BIM?
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VERDEN ER JO I 3D  
Ved inngangen til det 21. århundre 
gjennomgikk bygge- og anleggsbransjen 
en overgang fra 2D-metoden for design og 
oppføring den hadde brukt i århundrer til en 
ny tilnærming med bruk av digitale 3D-modeller: 
Bygningsinformasjonsmodellering (BIM). BIM innebærer 
å opprette og bruke intelligente 3D-modeller til å 
utvikle og kommunisere prosjektavgjørelser. I tråd 
med den flere tiår lange bruken av digitale prototyper 
i produksjonsindustrien for konstruksjoner, analyse 
og produksjon av produktsammenstillinger, begynte 
byggebransjen å bruke en lignende tilnærming for  
sine prosjekter.

Mens BIM begynte å oppnå fremgang i bransjen, ødela den 
globale økonomiske resesjonen, og førte til betydelig nedgang  
i produksjons- og fortjenestemarginer. I dag kommer økonomien  
seg sakte og bygge- og anleggsinvesteringer øker, men følgene 
av resesjonen trekker ut. Konkurransen er tøffere enn noen gang  
og alle aktørene i leverandørkjeden i byggebransjen, fra arkitekter  
og ingeniører til generelle entreprenører og produsenter, er under  
press for å levere prosjektene raskere og med lavere budsjetter. 
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http://www.autodesk.com/solutions/building-information-modeling/overview


TRENDER I BRANSJEN: RASK IMPLEMENTERING AV BIM
I dette landskapet benytter flere og flere firmaer seg av BIM for å hjelpe til med å gi dem en 
konkurransefordel og forbedre produktiviteten. Flere studier og undersøkelser dokumenterer 
den raske overgangen til BIM i hele byggebransjen og i hele verden.

Nivåer på BIM-overgang i Nord-Amerika

Kilde: 2012 SmartMarket Report “The Business Value of BIM in North America”

2007

28 % 49 % 71 %

2009 2012

Se hele SmartMarket 
rapporten, “The Business  
Value of BIM in North 
America”

FÅ RAPPORTEN
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http://static.autodesk.net/dc/content/dam/autodesk/www/solutions/building-information-modeling/bim-value/mhc-business-value-of-bim-in-north-america.pdf
http://static.autodesk.net/dc/content/dam/autodesk/www/solutions/building-information-modeling/bim-value/mhc-business-value-of-bim-in-north-america.pdf


BIM-KRAV VOKSER
Når bruken av BIM øker, blir bruk av digitale modeller for virtuell 
design, oppføring og samarbeid standard, og myndigheter, 
organisasjoner og eiere i hele verden krever BIM på nye 
byggeprosjekter. For eksempel:

• Tidlig i 2014 vedtok Europaparlamentet et Direktiv for offentlige 
anskaffelser som oppfordrer offentlige myndigheter til å vurdere  
bruk av BIM i offentlig byggevirksomhet og peker på mulighetene  
og fordelene som BIM gir for offentlige konstruksjonsprosjekter.

BIM Mandates Growing

• I 2011 annonserte de britiske myndighetene en BIM-strategi som 
krever samarbeidende 3D BIM på offentlige prosjekter innen 2016. 
Ettersom det offentlige står for rundt 40 prosent av investeringene i 
bygg og anlegg i Storbritannia, er dette et aggressivt BIM-krav. 

• I USA begynte General Services Administration (GSA), det offentlige 
organet som bygger og forvalter føderale eiendommer, og dermed  
den største eieren av kommersielt areal i USA, å kreve levering av 
bygningsinformasjonsmodeller for større føderale byggeprosjekter  
i 2006.

• Siden 2008 har amerikanske Army Corps of Engineers krevd 
bruk av BIM for alle militære byggeprosjekter for å forbedre 
oppføringstiden og kostnadene.
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http://www.bimhow.com/industry-applause-for-the-eus-call-to-modernize-construction-projects-with-bim-technology/
http://www.bimhow.com/industry-applause-for-the-eus-call-to-modernize-construction-projects-with-bim-technology/
http://www.bimtaskgroup.org/wp-content/uploads/2013/07/Client-Guide-to-3D-Scanning-and-Data-Capture.pdf
http://www.bimtaskgroup.org/wp-content/uploads/2013/07/Client-Guide-to-3D-Scanning-and-Data-Capture.pdf
http://www.gsa.gov/portal/category/21062
http://www.gsa.gov/portal/category/21062
https://cadbim.usace.army.mil/Downloads/BIM/TheMilitaryEngineer_novdec_2012.pdf
https://cadbim.usace.army.mil/Downloads/BIM/TheMilitaryEngineer_novdec_2012.pdf


TRENDER I BRANSJEN: BIM OG NYE  
STRATEGIER FOR BYGNINGSKONSTRUKSJON
BIM støtter viktige nye strategier for bygningskonstruksjon som endrer 
konteksten, virksomhetene og praksisen til firmaer i byggebransjen: 

• Det er en voksende forventning om tettere samarbeid blant 
fagruppene i bygge- og anleggsbransjen. Modellbasert arbeidsflyt  
og BIM-programvare er viktige tilretteleggere for integrerte team.  
Fremskritt innen teknologi for samarbeid og kommunikasjon samt 
utbredelse av sosiale og mobile teknologier og skyteknologier 
forvandler nå også hvordan menneskene kan arbeide sammen. 

• Bruken av prefabrikasjon for å forbedre byggeproduktiviteten øker, 
og McGraw-Hill Construction estimerer at i 2013 vil mer enn 90 
prosent av prosjekter i Nord-Amerika ha brukt noen aspekter av 
modelldrevet prefabrikasjon og modulær bygging. Presisjonen 
og intelligensen i kontinuerlige BIM-arbeidsflyter danner en bro  
mellom designideen og bygningen, og knytter sammen konstruktører  
med produsenter og entreprenører. 

• Bærekraft har blitt den forventede standarden for alle betydelige 
byggeprosjekter i dag. Modellbaserte BIM-arbeidsflyter og 
analyseverktøy hjelper firmaer med å evaluere bærekraftige 
designtilnærminger og bygge grønnere bygninger mer 
kostnadseffektivt. 

Disse BIM implementeringshastighetene, eierkrav og bransjetrendene 
fremhever tydelig at bygge- og anleggsbransjen beveger seg bort fra  
tradisjonelle måter å drive på og omfavner nye metoder og teknologi  
for ferdigstilling av bygninger. Dette leder til spørsmålet: kan et selskap  
som fortsatt bruker gamle 2D-prosesser og teknologier overleve? 
Men la oss ta en nærmere titt på BIM før vi besvarer det spørsmålet.

Prosentandel av amerikanske selskaper som 
indikerer at de vurderer BIM-muligheter ved 
valg av prosjektteam.
Kilde: 2012 SmartMarket Report “The Business Value of BIM in North America”

81 %
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http://static.autodesk.net/dc/content/dam/autodesk/www/solutions/building-information-modeling/bim-value/bim-data-management-and-collaboration-sept-2013.pdf
http://static.autodesk.net/dc/content/dam/autodesk/www/solutions/building-information-modeling/bim-value/bim-data-management-and-collaboration-sept-2013.pdf
http://www.autodesk.com/360-cloud
http://www.asce.org/uploadedFiles/Industry_Outlook_-_New/MHC Prefabrication  Modularization SMR (2011).pdf
http://www.autodesk.com/sustainable-design/revolution


Hva er BIM?
Helt enkelt er BIM en måte å designe, oppføre og drifte  
bygninger som involverer å opprette og bruke intelligente 
3D-modeller. Sammenlignet med tradisjonelle 2D-tegninger  
gir disse modellene alle interessentene en bedre forståelse av 
prosjektet, og fører til bedre, mer forutsigbare byggeresultater.

På hvilken måte er BIM forskjellig fra CAD? BIM er mer enn bare 3D 
CAD, mer enn bare en 3D-modell av en bygning. BIM-løsninger bruker 
relasjonsdatabaseteknologi til å bygge inn informasjon og relasjoner i 
modeller, og skaper «intelligente» modeller. 

SAMARBEID

INNSIKTPRODUKTIVITET
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BIM-MODELLER ER INTELLIGENTE PÅ FLERE VIKTIGE MÅTER:

• Modellene inneholder geometriske representasjoner av bygningen og de  
tilhørende komponentene, i tillegg til store mengder forbundne prosjektdata,  
som spesifikasjoner, varenummer, garantiinformasjon og så videre.

• Modellene er atferdsmessig korrekt. Bygningselementer, som bjelker og rør,  
«vet» hva de er, hva de gjør og hvordan de henger sammen med resten av 
modellen. Med denne innebygde intelligensen kan modellene analyseres, 
visualiseres, planlegges eller kvantifiseres som en bygningsmontasje produsert  
av ekte materialer med ekte egenskaper og fungerende tilhørighet - og 
muliggjør viktige aktiviteter som strukturell analyse, dagslysanalyse, 
prosjektvisualisering, konstruksjonssimulering og kostnadsestimering.

• Den virkelig kritiske «intelligensen» bak BIM er den automatiske 
styringen av disse modellforholdene. Bygningsmodellen og alle  
designdokumentene er i en integrert database, hvor alt er koblet 
sammen. Tegninger, visninger, fortegnelser og så videre er direkte 
presentasjoner av den underliggende 3D-modellen. Ettersom  
tegningene i denne sammenhengen er direkte visninger av 
bygningsmodellen, er de alltid nøyaktige representasjoner av 
bygningskonstruksjonen. Ingen ytterligere anstrengelser er 
nødvendig for å holde prosjektdataene synkronisert, og ingen 
manuell intervensjon er nødvendig for å holde tegninger og 
prosjektdokumentasjonen synkronisert.

PROSENTANDELEN ENTREPRENØRER SOM NEVNER BIM-FORDELEN  
SOM EN AV DE TRE VIKTIGSTE FOR SELSKAPET DERES
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Kilde: 2012 SmartMarket Report “The Business Value of BIM in North America”
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Langsiktige fordeler med BIM (2009 og 2012) Kortsiktige fordeler med BIM (2009 og 2012)
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Kilde: 2012 SmartMarket Report “The Business Value of BIM in North America”

BIMS VERDI
Noe som tar oss tilbake til det opprinnelige spørsmålet. Kan et 
firma overleve uten BIM? Statistikken, trendene og eierkravene, 
oppgitt tidligere, peker alle mot det samme svaret: nei. 

Men dette er gode nyheter... selv for firmaer som ennå ikke har tatt  
i bruk BIM. Fordi oppgradering til BIM kan gi firmaer betydelige og  
langvarige fordeler, tilrettelegge for mer innovativ design og 
oppføringsstrategier og gi en betydelig konkurransefordel.

Undersøkelser av fagfolk i byggebransjen som allerede har gått over til 
BIM oppgir konsekvent flere viktige forretningsverdier for BIM, som: 

• Reduserte dokumentfeil og -utelatelser
• Redusert omarbeidelse
• Redusert prosjektvarighet
• Økt lønnsomhet
• Mulighet til å få nye kunder og gjentakende kunder 
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For å være konkurransedyktige 
kan vi ikke lene oss tilbake og 
vente på at BIM skal ta over 
bransjen. Vi må være i første linje  
i bruken av BIM.

Norb Howell
BIM Manager
Gannett Fleming

OPPSUMMERING
Når modellbasert bygningsdesign og oppføring vokser, og knytter sammen nye  
teknologier, nye leveringsmetoder og nye forretningsmodeller, er grunntanken  
til bransjen i endring. Graden av samarbeid, typen informasjonsflyt, 
risikostyringsscenarioer og alternative prosjektleveringstilnærminger er  
konkrete eksempler på denne endringen. For å overleve må selskaper strategisk  
posisjonere sin bruk av teknologi - dette starter med BIM.
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http://www.architectmagazine.com/technology/phillip-g-bernstein-talks-about-the-future-of-design.aspx



