
Løsninger i erfaringslæring –
metode og prosesser

Pilot Beslutningsstøtte

Pilot SJKE 

E-handel m/miljø- og energikrav

Fyrtårnsamarbeid  leverandørutvikling

Pilot Blandingsgassbod 

Pilot GIH-bygget

Håndverker produkter 
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Etablissementsplanlegging plassbehov

– nye muligheter (GIS og BIM) sammen

behovsbygning

Plassering av behov

beslutningsstøtte
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Etablissementsplanlegging - plassbehov

– nye muligheter (GIS og BIM) sammen

Udekket  behov

beslutningsstøtte

Behov dekket



FB-Utvikling 5

SJKE, Haakonsvern pilotprosjekt



Pilot - Bygg ”Sjef Kysteskadren” (SJKE)

Målsettinger: 

SJKE planlegges i tett samarbeid med Utleie (LCC ivaretatt)

Prosjektering av tekniske fag på modell fra start (utført av 
prosjekteringsgruppe, hvor tekniske entreprenører er aktive)

Byggeplassdrift på modell for alle fag, også 
generalentreprenør 

Utleie vil overta ferdig bygg med modell, som er identisk med 
utført. 

 FDV-dokumentasjon på objekter i modell, slik at papirutgave 
overflødig 



Pilot - Bygg Sjef Kysteskadren (SJKE) 
- organisering

Mange deltagere, bred forankring og kunnskapsbygging: 

Forsvarsbygg (Konsern, Utvikling Stab, Utvikling Vest, FB MOBE, 

og bistand fra Utvikling Stab Øst).

Rambøll, PG generalentreprise og innledning bS tekniske fag. 

YIT og GK, prosjektering og utførelse tekniske fag (eksl. heis).

Eksperter buildingSMART:

BuildingSMART International, SINTEF Byggforsk, Catenda, Standard 

Norge og Norsk Teknologi. 

Programvare inkl rådgiving på anvendelse:

DDS-CAD MEP, Archicad, Solibri, Vico, (Tekla)



Kollisjonstester avslørte kollisjoner, samt det at vi trengte større areal for ventilasjon. 

Fra pilot - SJKE



Modellen avslørte også mangler i bygget som vi ikke var klar over

Fra pilot - SJKE



Virtuell byggeplassdrift



Geometri Beskrivelse

Modell    Database 

Resept                  Metode                Ressurser      Hvor på modell forekommer

Virtuell byggeplassdrift i BIM

Fra modell til produksjon



E-handel m/miljø- og energikrav



Innkjøpssystemer /BIM på åpen standard
(buildingSMART-konseptet)
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Neste år må IFD-Library være i business



The BIM Lighthouse project

The BIM core group The BIM SME’s

Leverandørutvikling



Blandingsgassbod, Haakonsvern

Modellen (BIM’en) kan brukes som eksempel på hvorledes 

bestillingunderlag på hele bygg kan genereres



Blandingsgassbod, Haakonsvern

-100 % digital anbudskonkurranse, hvor 3D-modell (BIM)

og digitale materiallister over alle produkter / handelsvarer.

- Disse eksporters fra modell, og dermed identifiseres hvor de skal brukes.



BuildingSMART i planlegging og arkitekt-

konkurranse (GIH-bygget Bardufoss), hvor 

digital energidokumentasjon inngikk

 I mai 2010, 5 deltakere leverte sine bidrag til en plan-og 
designkonkurranse arrangert av Forsvarsbygg Utvikling (FBU)

Plan-og designkonkurransen var den første der FBU krevde 
3D-modeller på åpen standard av bygningen og leir-området. 

 I konkurransen ble miljøprofilen gitt høy prioritet. Det første 
kontorbygget, som skal bygges som et "Passiv hus” nord for 
polarsirkelen. 

En del av leveransen fra deltakerne var en digital energi-
beregning av kontorbygget. Denne energiberegningen skulle 
og ble levert som en elektronisk fil i konkurransen.



BIM og energibehov for planlegging og 

arkitektkonkurranse (konkurransekrav)

En modell for campus skal leveres på et 
internasjonalt standard format. (SOSI, IFC eller DWG).

En modell av kontorbygget skal leveres som en 
standard IFC-fil. Filen skal være lesbare for IFC 
programvare som Solibri, Navisworks etc.

En dynamisk beregning av energien, basert på 
stedlig ytre klima og angitt inneklima for kontorbygningen i henhold 
til NS3031 skal leveres som en elektronisk fil.





Sluttet Orden

- Vinneren!



Den gode gamle…

Veletablert produkt

Letter forståelsen av FEL 

Praktisk orientert

Mye brukt og godt likt

Ny utgave – NEK 400:2010

Digital montørhåndbok

Egnet for elektronisk distribusjon

Brukes i stor grad som oppslagsverk

Økt funksjonalitet

Montørhåndboka = buildingSMART 





Takk for oppmerksomheten! Kilde forsvarsbygg

bS-konsept

Forsvarsbygg møter fremtiden med 
buildingSMART


