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BIM4PLACEMENT er et EU-prosjekt som samfinansieres av Erasmus + -program-

met. Landene: Italia, Norge og Finland deltar i prosjektet for å utdype kunnskapen 

om BIM-implementering og BIM-relatert opplæring i hvert land og på europeisk 

nivå. Figur 1 illustrerer prosjektkoordinatoren og partnerens kart.

Omfanget av det samlede prosjektet: 
BIM4PLACEMENT

BIM-programvare brukes til å planlegge, designe, bygge, operere og vedlikeholde 

mange typer bygninger og infrastrukturer. BIM har blitt mer implementert, særlig 

innen arkitektur, engineering og konstruksjonsindustri (AEC) og anleggsforvalt-

ningsindustri (FM). I tillegg har BIM-relatert undervisning og opplæring blitt startet 

på universiteter, yrkesinstitusjoner og andre private organisasjoner. I tillegg har det 

skapt mange sysselsettingsmuligheter for ingeniører og arkitekter. Mange land i Eu-

ropa har implementert BIM for å forbedre produktiviteten til industriprosessen. Det 

er imidlertid ikke spesielt utbredt i Italia. Finland og Norge derimot kan betraktes 

som de tidligste brukerne av BIM i Europa. Videre har Norge startet BIM forskning 

og utvikling, og i dag kan Norge betraktes som et av de ledende landene innen BIM.

Selv om BIM har blitt implementert i AEC / FM industri, er det mangel på verktøy 

som er  validert på europeisk nivå for opplæring i BIM. Et av målene med dette 

prosjektet er å formidle BIM-erfaringer, praksis og kunnskap mellom Nord-Europa 

(dvs. Finland og Norge) og Sør-Europa (dvs. Italia). Spesielt vil Italia få muligheten til 

å lære av erfaringene gjordt av de Nordeuropeiske landene, mens Finland og Norge 

vil få muligheten til å utvide sitt internasjonale BIM-relaterte nettverk av institusjon 

og bedrifter, og oppdatere kunnskapen fra gjensidig utveksling av beste praksis og 

innovasjon relatert til treningsverktøy. Pr. dags dato kan BIM erfaringer / praksis 

formidles gjennom internasjonalt samarbeid.

Dette prosjektet vil bidra til å utdype kunnskap om BIM som et kompetanse-

utviklingsopplæringsemne for ansettelsesmål, oppgradere eksisterende trenings-

verktøy og profesjonelle kvalifikasjoner og skape et nettverk for å fremme kunn-

skapsbasert læring med spesiell oppmerksomhet til lærlingskap. I dette prosjektet 

deltar Italia, Finland og Norge som partnere. BIM-partnernes motivasjon til å delta 

i prosjektet er sterkt knyttet til observasjon av lokale behov og nødvendigheten av 

å forsøke å dekke gapet mellom ferdighetsnivåer og kravene fra arbeidsmarkedet. 

I tillegg forventes det å oppgradere og modifisere eksisterende treningsverktøy og 

treningsprogrammer for å forbedre effektiviteten av undervisning og læring. Følgen-

de intellektuelle produksjon vil stå i focus:

• Sammenlignende forskning “ BIM as driver for employment “ (publise-

ring) 

• Gjennomføring av BIM-opplæringsprogrammer hos hver partner i 

hvert land

• Utvikling av spillbasert læringsverktøy for opplæring av nybegynnere fra 

ulike miljøer

Rapportens formål
Formålet med denne rapporten er å presentere den nåværende implementerin-

gen av BIM i Italia, Norge og Finland for å identifisere beste undervisnings- og opp-

læringspraksis og å sammenligne implementeringene i disse landene.
1.1

1.2

1. INTRODUKSJON1. INTRODUKSJON

Figur 1: 
Prosjektkoordinator og partners kart
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Publikasjonen “ Ten truths about BIM “ (WSP Group) beskriver BIM-implemente-

ringsstatusen i Finland:

“BIM-adopsjon er ikke fullført i Finland, men det er mer avansert her enn 

noe annet sted. Finland er ofte sitert som en modell for vellykket vedtak av den 

tekniske kjerne og dette lille nordlige landet har utviklet seg til å bli et BIM kunn-

skapssenter. Se eksempelvis på beslutning til Skanska, et svensk selskap, som har 

valgt å basere sitt globale BIM-senter rett utenfor Helsinki. Regjeringen kan nå 

langt i et lite land. Så hva er gjort riktig?

Finland er en teknologisk avansert nasjon med en forholdsvis liten og fleksibel 

byggebransje. Det er et ganske godt utgangspunkt, men den virkelige katalysatoren 

for denne suksesshistorien var en rettidig regjering. Senate Properties, den admini-

strative institusjonen som var ansvarlig for styring av offentlige anlegg tok et viktig 

skritt da de begynte å kreve BIM i innkjøp i 2007. 

Finlands offentlige sektor er forholdsmessig stor sammenlignet med andre land, 

og har betydelig makt, slik at det er mulig å presse industrien mot ønsket mål. Med 

en samarbeidsvillig industri som har en lang historie med tillit og relasjoner og tar 

åpne standarder på alvor, har Finland allerede kommet langt. 

BIM brukes noe annerledes i Finland enn i større land. Mens vi antar at BIM kan 

tilby de største fordelene på store, komplekse prosjekter, viser det finske eksemplet 

verdien av BIM i små, enkle prosjekter også. 

Her benyttes BIM med det formål å standardisere og effektivisere i mer dagligdag-

se forhold, og høster enkle men verdifulle fordeler. Kanskje dette er fremtiden for 

BIM over hele verden - når vi ikke lenger er forført av de prangende 3D-gjengivelse-

ne av “Hollywood BIM”.

BIM kan også betraktes separat for bygninger, broer, infra og byer.

BIM-modellen (figur 2) kan inneholde informasjon om objekter som:

• Kan brukes til intelligent informasjonsutveksling og samarbeid

• Kan kontrollere effektiv designprosess

• Kan automatiseres mange detaljeringsoppgaver 

• Kan generere mengder

• Kan finne eventuelle kollisjoner og mangler automatisk

• Kan søkes for automatisert produksjon av ulike deler

• Kan også brukes for anleggsformål (fremtidig)

2. BIM IMPLEMENTERING I FINLAND2. BIM IMPLEMENTERING I FINLAND

Figur 2: 
Eksempel på bygging av BIM-modell

Figur 3:  Et eksempel på bro BIM-modell av Raippaluoto bro, Finland.

Figur 4:  Et eksempel på vei BIM modell av Vaasa Highway, Finland. 
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Generelle BIM organisasjoner i Finland
Building Smart Finland er et samarbeidsforum grunnlagt av finske eiendomsbe-

sittere, A/E Consultans, Software Vendors og Construction Companies. Forumet 

har til hensikt å formidle informasjon om BIM og støtte sine medlemsbedrifter for 

å implementere BIM-baserte prosesser. 

Målet er å hjelpe medlemsbedriftene til å gjenkjenne fordelene ved BIM, og 

hjelpe dem med å utvikle og implementere BIM-basert virksomhet. Et annet mål er 

å fremme dialogen mellom programvareleverandørene og sluttbrukerne. (www.

buildingsmart.fi)

Forumet organiserer BIM-relaterte seminarer og diverse arrangementer for med-

lemmer. Det finske buildingSMART Forumet gir en link og påvirkningskraft til den 

internasjonale BIM-utviklingen. 

Bygnings Informasjons Modellering gjør driften av nettverk mer effektiv og for-

bedrer ytelsen til nettverket. Vårt oppdrag er å opprettholde konkurranseevnen 

og utviklingen i BIM relatert virksomhet blant finske selskaper. Forumet tilbyr en 

plattform for disse aktivitetene til våre medlemmer. Vi gir deg tilleggsinformasjon 

for eksempel i (www.buildingsmart.fi):

• Byggeprosjekter og organisasjoner som benytter BIM

• Hvordan BIM prosesser, roller og oppgaver utvikler seg

• Åpne BIM bruk saker og utvikling av teknologiforbedringer

• Utvikle og implementere IFC og andre buidlingSMART standarder

I tillegg til lokale operasjoner har buildingSMART og dets medlemmer mulighe-

ten til å påvirke internasjonale standarder og prosessutvikling. 

Det lokale forumet tilbyr også en kanal for å delta på aktiviteten på interna-

sjonalt nivå. BuildingSMART International jobber på globalt nivå for å forbedre 

kompatibiliteten til ulike programmer og standarder. Siden teknologien utvikler 

seg hele tiden, blir også utviklingen av felles prosesser og praksis viktigere. (Www.

buildingsmart.fi)

I forumet for BuildingSMART Finland er det fire ulike forretningsgrupper, bygg, 

byplanlegging, infrastruktur og utdanning. Det finnes også de generelle BIM spe-

sifikasjonene og retningslinjene for bygninger (YTV2012 eller COBIM 2012 på 

engelsk) og infrastruktur (YTV2015). Nye retningslinjene for bymodellering skal 

også utvikles. De spesifikke BIM-retningslinjene for broer har blitt publisert av 

Finanstilsynet. Også Helsingfors by har egne mer detaljerte BIM retningslinjer for 

broer og andre infrastrukturer. Andre store byer i Finland har brukt disse retnings-

linjene for prosjektene i deres byområder.

Nasjonal lovgivning om BIM
Det finnes ingen nasjonal lovgivning i Finland som direkte anbefaler eller krever 

bruk av BIM i byggeprosesser. 

Noen kunder, som for eksempel Senate Properties i byggesektoren, finsk trans-

portkontor i infrasektoren og Helsingfors by i brosektoren, søker og krever bruk 

av vanlige BIM-retningslinjer i prosjekter.

Et nytt utviklingsprogram kalt KIRA digi (Fremming av digital omstilling i bygge-

Figur 5:  Et eksempel på kombinasjonsmodell, Crown broer prosjektet Helsinki, Finland.

Figur 6:  En Kira digi-visjon til fremtiden (Building Information Modeling Level 3, Mark Bew 
28.04.2015).

2.1
2.2

2. BIM IMPLEMENTERING I FINLAND2. BIM IMPLEMENTERING I FINLAND
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insdustrien) startet i Finland 2016. Finansieringen til KIRA ved utgangen av 2018 

er ca 16 millioner euro, hvorav halvparten er betalt av staten og halvparten av 

eiendoms- og byggebransjen.

Målet er å åpne opp offentlig informasjon om bygging og arealbruk for offent-

ligheten, å utvikle stabile fungerende systemer og forenklede operasjonsmoduser, 

og å lansere en rekke pilotprosjekter for å skape ny innovasjon. 

Lovgivning må også utvikles for å støtte digitalisering innenfor feltet. 

Dette vil gjøre det lettere å skape et digitalt næringsøkosystem i KIRA-sektoren 

i Finland.

Bruk av BIM i finsk industri
BIM er mye brukt i byggesektoren, inkludert betong, stål og trematerialer og 

strukturer. Det er ikke tilgjengelig mer nøyaktig informasjon om den nåværende 

situasjonen. 

Senate Properties har vært en sentral BIM mplementeringsaktivator, samt Skan-

ska byggentreprenør. Med tanke på infrastrukturer (veier, jernbaner, t-banelinjer, 

tunneler, broer, fairways, ...) har nøkkelklientorganisasjonene (spesielt den Finske 

Transportstyrelsen, Helsingfors by, ...) vært svært aktive og krevd bruk av BIM. De 

største entreprenørene (Destia, Skanska Infra, Lemminkäinen, NCC Roads, YIT) 

samt de viktigste designfirmaene (WSP, Ramboll, Pöyry, Sito, Finnmap, ...) har også 

vedtatt infra BIM i deres arbeidsprosesser. I dag er BIM sannsynligvis brukt i større 

eller mindre grad i alle infraprosjekter i Finland, med unntak av de minste pro-

sjektene.

Fordeler og vanskeligheter ved BIM-implementeringen i Finland:

Fordeler

• Det er mange avanserte BIM-programvarer og systemleverandører tilgjengelig 

i Finland (Tekla, Solibri, Magicad, Vertex, SVS Innovations, ...), derfor har det vært 

lett å få implementeringsstøtte fra eksperter

• Mange fordeler har blitt funnet, spesielt gjennom visualisering, kombinasjons-

modeller, kollisjonsidentifiseringer og mengdeberegninger

Vanskeligheter

• Implementeringen omfatter ikke hele byggebransjen, det er noen aktive orga-

nisasjoner (Senaatti, Skanska, Lemminkäinen, WSP, A-Insinöörit, ...) som bruker BIM 

i større grad, men dette blir flere og flere.

• Etter det forrige Prosjektet Re-Engineering research program (PRE), søker in-

dustrien den neste store forsknings- og utviklingsfinansieringen

Bro BIM-sektoren har følgende erfaringer fra BIM-implementeringen:

Fordeler

• “Broekspertgruppen” av organisasjoner og mennesker har vært ganske liten 

og kompakt og samarbeidet mellom eksperter har vært effektivt og kontinuerlig 

siden 2001

• BIM-basert 3D-designmetode for broer har blitt vurdert til å være “normal og 

effektiv måte å utføre design”

Vanskeligheter

• Forskjellige designkontorer bruker fortsatt ulike måter for informasjonsklassi-

fisering (tall og navn)

• BIM-utnyttelse i brokonstruksjonsfasen har holdt seg på samme nivå (uut-

viklet nivå)

I infra sektoren er infra BIM basert design, konstruksjon og vedlikeholdsprosess 

oftest brukt. 

Over 1500 automatiserte 3D-maskinstyringssystemer er i praktisk bruk. Åpen 

informasjonsoverføring (Inframodell, IFC) støttes og kreves. Åpen BIM-basert pro-

sjektkoordinasjon og ledelse utvikler seg sterkt.

BIM-relaterte arbeidsplasser i Finland
Det finnes mange arbeidsplasser i Finland for personer som har kvalifikasjoner 

eller erfaringer eller er eksperter i BIM. BIM-leder, BIM-koordinator, BIM-tekniker 

og BIM-konsulent er noen av jobbtittene som er tilgjengelig i stor grad i bransjen. 

Vi kan til og med påstå at uten BIM-ferdigheter kan det være vanskeligere å finne 

og få jobb i bransjen. For internasjonale konsulentprosjekter har BIM-ferdighetene 

ofte vært et hovedkompetanseområdet.

2.4

2.3

Figur 7: 
Integrering av Infra BIM 
med automatisert 3D maskinstyring. 

2. BIM IMPLEMENTERING I FINLAND2. BIM IMPLEMENTERING I FINLAND
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BIM-relatert undervisning i finske utdanningsinstitusjoner
På universitetsnivå undervises BIM på alle universiteter (Universitetet i Oulu, 

Tammerfors Universitet for Teknologi, Aalto Universitet) som har egen utdannings-

linje for ingeniørfag. Det er noen forskjeller i undervisning, avhengig av hvilket 

område de viktigste forskerne nylig har studert eller vært aktive på. På universite-

ter innen anvendt vitenskap i Finland blir BIM også i stor grad undervist i Finland. 

Metropolia University of Applied Sciences er muligvis den mest aktive. På videre-

gående opplæringsnivå undervises infra BIM og tilhørende 3-D maskinstyring i 

stor grad i ulike organisasjoner.

Universitetet i Oulu har for tiden følgende BIM-kurs:

• BIM i Bygg Design - grunnkurs (CADS), 5 studiepoeng 

• BIM for strukturdesign (Tekla Structures), 5 studiepoeng

• Konstruksjon av kabelstøttede broer for internasjonale prosjekter - Bridge BIM, 

5 studiepoeng

• Informasjonsmodellering og automatisering innen konstruksjon og vedlike-

hold av infrastruktur, 5 studiepoeng

• Informasjonsmodellering og automatisering innen bygg og vedlikehold, 5 stu-

diepoeng 

BuildingSMART Finland Education har det offentlige ansvaret for å støtte BIM 

utdannelsesutvikling i Finland. 

BIM-relatert trening og profesjonelle kvalifikasjoner 
i Finland

Det er ingen spesifikke og allment anerkjente kvalifikasjoner som er utviklet i 

Finland enda. Vi har diskutert med noen universiteter og universiteter for anvendt 

vitenskap om slike kvalifikasjoner vil være nyttige for næringen. 

Metropolia University of Applied Sciences har ganske aktivt arrangert 

BIM-workshops, seminarer og kurs. Universitetet i Oulu har arrangert flere infra 

BIM- og automatiseringsverksteder på Ouluzone-senteret nær Uleåborg.

BIM-relatert forskning i Finland
Det er tre forskjellige universiteter i Finland som har utført BIM-forskning, Uni-

versitetet i Oulu, Tammerfors Universitet og Aalto Universitetet. Universitetet i 

Oulu har fokusert på BIM for infra og broer, samt om integrasjon av BIM med 

byggautomatisering og robotteknikk. Tammerfors Universitet har gjort det meste 

av forskningen innen BIM for bygninger. BIM-forskningen ved Aalto-universitetet 

har vært mer teoretisk, og inkluderer noen globale trender.

I tillegg har VTT Tekniske Forskningsenter i Finland gjort forskning på BIM-om-

rådet, hovedsakelig konsentrert om Building Smart internasjonalt samarbeid, glo-

bale BIM-retningslinjer og åpen informasjonsoverføring.

Den nyeste trenden i BIM forskning i Finland sikter mot anleggsledelse og i in-

frabransjen etter spesifikke vedlikeholds-BIM-modeller med intelligent tilkobling 

til smart trafikkontroll og systemer. 

2.5

2.6

2.7

Figur 8:  Eksempel - Vedlikeholds BIM av en vei. 

2. BIM IMPLEMENTERING I FINLAND2. BIM IMPLEMENTERING I FINLAND
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Betydningen av BIM 
Det er viktig å øke bevisstheten om digitalisering av arkitektur, engineering og 

konstruksjon (AEC) industri og anleggsforvaltning (FM) industri. BIM er en av 

driveren som bidrar til å utveksle informasjonen og 3D-visualisering. Det er ulike 

definisjoner gitt for BIM. I denne rapporten er BIM definert som “Bygningsinfor-

masjonsmodellering (BIM) er en digital representasjon av fysiske og funksjonelle 

egenskaper av et anlegg. Det fungerer som en felles kunnskapsressurs for informa-

sjon om et anlegg som danner et pålitelig grunnlag for beslutninger i løpet av sin 

livssyklus fra starten og framover” [1] Figur 9 viser hvordan BIM spiller en viktig 

rolle i løpet av prosjektets livssyklus.

Det er ulike utfordringer som AEC / FM-industrien står overfor på grunn av man-

glende informasjonsutveksling blant deltakerne i et prosjekt. Ifølge litteraturen i 

Norge skyldes 25-30% av byggekostnadene fragmentering av prosesser og dårlig 

kommunikasjon. Samme informasjon blir lagret i gjennomsnitt minst 7 ganger i 

forskjellige systemer innen en bygning overleveres til eieren. Om lag 40% av byg-

ningsskade i Norge er relatert til feil eller forsømmelse i planleggingsprosessen. 

Omtrent 20% har en årsak relatert til fraværet av beskrivelse/spesifikasjon av krav 

fra byggherren [2].

Bruk av BIM og utveksling av informasjon mellom interessentene i et prosjekt / 

en organisasjon er en effektive og produktive måtene å overvinne utfordringene i 

AEC / FM-bransjen. Interessentene er fagfolkene på alle ledelsesnivåer og fra hele 

anleggets livssyklus infrastruktur. 

Fagfolkene kan være designere / arkitekter / konstruktører, leverandører, kunder 

og operatører. 

Videre bruker BIM 3D-modeller med vedlagte data og informasjon for å koble 

og dele informasjon effektivt til alle interessenter, og dermed øke effektiviteten av 

aktiviteter rundt varelevering og drift. 

I stedet for 2D-modeller, gjør 3D-modeller det enklere å kommunisere med in-

teressenter og beslutningstakere. 

Informasjon om bygningen i 3D-modellen gir en fotorealistisk representasjon. 

Selv helt utenforstående kan forstå en 3D-modell.

I tillegg bidrar BIM modenhetsmodellen i Figur 10 til å forstå nivåene av kom-

petanse som forventes, prosesser som kreves og for å fremheve støttestandarder. 

Denne figuren ble utviklet av Mark Bew og Mervyn Richards. Videre er BIM-løpe-

tiden delt inn i fire nivåer, nivå 0, nivå 1, nivå 2 og nivå 3. Hvert nivå kan forklares 

som under [4];

Nivå 0: Kun 2D CAD-utarbeidelse er utnyttet, ikke noe samarbeid. I dag er fler-

tallet i AEC og FM-industrien allerede godt forbi dette stadiet.

Nivå 1: Mange bedrifter befinner seg for tiden på dette nivået. Dette består av 

en blanding av 3D CAD for konseptarbeid, og 2D for utarbeidelse av lovbestemt 

godkjenningsdokumentasjon og produksjonsinformasjon.

Nivå 2: Samarbeid med alle parter er gjort på dette stadiet ved å bruke egne 3D 

CAD-modeller, men ikke nødvendigvis å jobbe på en enkelt, delt modell. Informa-

sjonen utveksles mellom ulike parter og er det avgjørende aspektet av dette nivå-

et. Det vanlige dataformatet brukes til å dele designinformasjon. CAD-programvare 

som hver part bruker, må kunne eksportere til et av de vanlige filformatene, for 

eksempel IFC (Industry Foundation Class).

Nivå 3: I dette stadiet forventes det å bruke et fullt samarbeid mellom alle 

disipliner ved hjelp av en enkelt, delt prosjektmodell som holdes i et sentralisert 

oppbevaringssted. Videre er “Open BIM” -konseptet implementert ved å gi alle 

deltakerne tilgang til samme modell for å modifisere modellen og fjerne det siste 

risikoelementet for motstridende informasjon.

For tiden ligger BIM-implementering i AEC / FM-industrien på norsk mellom 

nivå 1 og nivå 2 og planlegger å nå nivå 3 i henhold til figur 10. Imidlertid ligger 

noen av de store selskapene mellom nivå 2 og nivå 3.
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Figur 9:  Livssyklus av en bygning og BIM. [1]
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Ved hjelp av BIM kan man modellere tredimensjonale bygninger og andre struk-

turer som består av gjenstander med alle detaljer. Objektene tilordnes egenskaper 

og har forhold seg imellom. 

Dette betyr at når et objekt endres, forteller programmet hvordan dette påvirker 

forholdet til andre linkede objekter. 

Under utformingen utarbeides en datamodell av 3D-bygningen, som inneholder 

informasjon om for eksempel rom, areal og volum, navn, typebetegnelser, materi-

aler og så videre. 

Det er også mulig å legge inn informasjon om dører, vinduer eller brann- og 

lydkrav i BIM. BIM kan brukes som kvantitetskontroll og gir en klar oversikt over 

elementene som skal bestilles med hensyn til type og kvantitet (dvs. økt lagersty-

ring under byggeprosjektets gjennomføringsfase). 

Ved bruk av BIM er kollisjoner og konflikter mellom for eksempel ventilasjons-

kanaler, elektriske installasjoner og diverse strukturer synlige og kan korrigeres 

i designfasen (dvs. fysisk plassering og samspill mellom forskjellige elementer). 

Fordelen med dette er at modellen gir informasjon om feil som ville oppstå under 

selve bygningen, som dermed kan rettes opp før byggingen starter. 

De vil si at tid og penger kan spares ved å opprette feil i prosjekteringsfasen i 

stedet for på byggeplassen (det vil si at prosessen blir mer effektiv). 

I tillegg muliggjør BIM å øke produktiviteten til byggeprosesser (se figur 11) 

over tid.

Når en ny teknologi er implementert i et prosjekt, kan det medføre et midlerti-

dig tap i effektiviteten, ettersom prosjektgruppen ikke stemmer overens med det 

totale prosjektets omfang og prosjektet. Dette kan gi negativ ytelse til den kom-

mer opp til forventet leveringshastighet (se figur 12).

Ved implementering av BIM, vinnes kapitalkostnader (dvs. CAPEX) tilbake, da 

det muliggjør betydelig reduksjon av tidssvinn. Videre muliggjør implementering 

av BIM bedre utnyttelse av transport, vannforsyningssystemer, kommunikasjons-

systemer, energisystemer, infrastruktur, etc., og bidrar til å øke verdiskapende akti-

viteter (og / eller ytterligere forbedre dem) samtidig som det minimerer ikke-ver-

Figur 10: BIM-løpetid [3].

Figur 11: Design produktivitet under BIM implementering [5]

Figur 12: Behov for hastighetsjustering vs. prosjektytelse [6]
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diskapende (ikke nødvendige aktiviteter) i et byggeprosjekt.

For at BIM skal være effektivt, er det viktig å dele informasjon med andre delta-

kere i bransjen. Enten må alle jobbe i samme system med de begrensningene det 

gir på tvers av disiplene - eller det kan være nødvendig å dele BIM gjennom et 

åpent standardisert filformat, som IFC (Industrial Foundation Classes), som beskre-

vet gjennom buildingSMART. Programvare som er sertifisert for utveksling av BIM 

på filformat som IFC, gir openBIM.

Nasjonal lovgivning om BIM
Fra og med 2010 var det et nasjonalt krav om å implementere BIM i AEC industri 

/ FM industri i Norge. Den norske regjeringen har etablert det nasjonale kravet om 

å implementere BIM for å redusere feil, forbedre samordningen og øke energief-

fektiviteten til sine bygninger og generelt øke effektiviteten [7]. Forsvarsdeparte-

mentet og Statsbygg (det offentlige forvaltningsselskapet og  den norske regjering-

ens hovedrådgiver i byggeprosjekter) har begynt å implementere BIM i alle nye 

prosjekter for å følge opp regjeringskravet. Videre krever Statsbygg IFC-kompati-

belt BIM for alle nye byggprosjekter i bygningens livssyklus, og har startet flere 

FoU-prosjekter på BIM for effektiv bygging, innendørs navigering, stedbasert simu-

lering og energiberegninger [8].

Offentlig sektor i Norge har utgitt sine BIM-standarder siden 2008. BIM-retnings-

linjer i Norge kalles BIM-manualer, som er basert på erfaringene fra de ulike pro-

sjektene. “Statsbygg Building Information Modeling Manual - versjon 1.2.1” [9] er 

utgitt i 2013, og gir generiske krav til bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i 

prosjekter og på anlegg. Den er basert på tidligere versjoner av håndboken (1.0, 

1.1 og 1.2), erfaringer fra tidligere Statsbygg-byggeprosjekter og FoU-prosjekter. 

Statsbygg har definert følgende sett med “Basic BIM” krav som gjelder for alle 

BIM-leveranser, uavhengig av BIM-mål, fase, disiplin etc. - med mindre annet er 

avtalt i prosjektet. 

Et av de grunnleggende BIM-kravene er levering av en digital 3D-byggningsin-

formasjonsmodell basert på objektbasert design (ved bruk av objekter med egen-

skaper og relasjoner) og bruk av åpne BIM-standarder / -formater. Det er også nev-

nt i håndboken at BIM-verktøyet skal støtte import og eksport i den åpne Industry 

Foundation Classes (IFC), hvor hovedmodellen til IFC er en ISO-spesifikasjon - ISO 

/ PAS 16739.

Det er viktig at de ulike interessentene har en felles forståelse av byggeproses-

sene, og informasjonen de krever og gir. For å finne en løsning for dette proble-

met, deltok Statsbygg i forberedelsen av håndboken; Information Delivery Manual 

(IDM). For tiden, ISO 29481-1: Buiilding information model -- Information delivery 

manual -- Part 1: Methodology and format, som er vedtatt i Norge. Generelt iden-

tifiserer IDM diskrete prosesser som gjennomføres innenfor byggebransjen, infor-

masjonen som kreves for utførelse og resultatene av aktiviteten. Komponentene i 

IDM kan være [10];

• Prosesskart som vurderer utviklingen av informasjon for sentrale temaer gjen-

nom hele prosjektets livssyklus

• Identifisering av kravene til hvert prosesskart for å dele informasjonen og rolle-

ne til personell i prosjektet

• Krav for hver informasjonsutvekslingprosess

• Beskrivelse av BIM-brukeren og BIM-løsningsleverandøren.

• Informasjonen er beskrevet på en måte som gjør at man ikke trenger forkunn-

skap om IFC-formatet.

• For BIM-løsningsleverandører bryter beskrivelsene IFC-formatet ned i gjen-

brukbare “funksjonelle deler” (ofte forekommende sett med data som kan bru-

kes av et hvilket som helst antall prosesser).

I tillegg har Norwegian Home Builder’s Association, som er en ideell organisa-

sjon, også startet boligBIM-prosjektet for å utvikle en BIM-manual. I 2011 lanserte 

de sin første BIM manual, og den andre versjonen av manualen ble utgitt i 2012 

[10]. Håndboken oppsummerer generell modelleringsmetode, uavhengig av pro-

gramvaren. I tillegg beskriver håndboken i større dybde de fire hovedområdene 

(beregninger, takkonstruksjon, energiberegninger og ventilasjon) i boligBIM-pro-

sjektet og dokumenterte “beste praksis” [11].

“Norsk IAI Forum utvikler definisjonene av kravene til informasjonsutveksling 

under IDM (Information Delivery Manual) (IAI Forum Norway, 2007). Formålet 

med IDM er å støtte utvekslingskravene til forretningsprosesser innen byggebran-

sjen. Gjennom IDM kan delene av IFC-modellen som er nødvendig for informa-

sjonsutveksling mellom identifiserte prosesser spesifiseres “[12].

BbuildingSMART Norway en ikke-statlig organisasjon som er avhengig av med-

lemskap fra bransjen. 

Enkelte statlige organer er imidlertid blitt medlemmer av buildingSMART og 

bidrar til å implementere BIM [13]. I tillegg utvikler og vedlikeholder BuildingS-

MART Norway standarder for digitalisering av byggebransjen på åpne formater, og 

har tre internasjonale standarder som beskriver og støtter AEC industrielle pro-

sjekter [13]. 

BuildingSMART vil arbeide for å sikre at buildingSMART-standarder blir imple-

mentert i programvare og tatt i bruk i den norske byggebransjen og i offentlig 

forvaltning. Disse er avgjørende for å håndtere åpen-BIM i praksis og visualiseres i 

åpen-BIM-trekanten, som illustrert i figur 13 [13].
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BuildingSMART-visjonen er å oppnå en effektiv flyt av all bygnigsrelatert infor-

masjon i AEC / FM-industrien. De åpne internasjonale standarder som har blitt 

utviklet, er som følger basert på åpen BIM-trekant:

• Industry Foundation Classes (IFC): definerer hvordan du deler eller utveksler 

bygningsrelatert informasjon ved hjelp av felles dataformat.

• Internasjonal Framework for Dictionaries (IFD): definerer hvilken bygningsre-

latert informasjon som deles eller utveksles, og for å definere terminologi.

• Information Delivery Manual/Model View Definition (IDM / MVD): definerer 

hvilken bygningsrelatert informasjon som skal deles eller utveksles, når den 

skal deles og hva som er prosessen i virksomheten.

Relatert til de åpne internasjonale standarder har buildingSMART i Norge gitt ut 

tre standarder som heter; buildingSMART Datamodel, buildingSMART Dataordbok 

og buildingSMART prosess som vist i Figur 14 [13].

BuildingSMART Datamodell er et filformat, kalt industry foundation classes 

(IFC), som gjør at deltakerne i AEC-industrien kan bytte utveksle modeller med 

hverandre, uavhengig av hvilken programvare som brukes. BuildingSMART Da-

ta-modellen, sammen med buildingSMART Data Dictionary og buildingSMART 

Process, muliggjør bruk av åpenBIM (bygningsinformasjonsmodellering). Åpen-

BIM tillater alle deltakerne i et prosjekt å bruke og utveksle 3D-modeller med 

viktig informasjon, entydige beskrivelser av byggeobjekter og støtteprosesser som 

for eksempel kvalitetssikringsprosjekter.

Medlemslandene til buildingSMART International har egne utviklingsgrupper 

kalt Model Support Group (MSG) og implementeringsgrupper kalt ISG (Imple-

ment Support Group). Disse arbeider med utviklingen av buildingSMART Datamo-

dell og implementering i programvare. BuildingSMART Datamodellen er imple-

mentert i et bredt spekter av programvare tilgjengelig på markedet. IFC-formatet 

er basert på ISO 16739-standarden. Ulike tolkning av funksjoner og produktspesi-

fikasjoner er viktig, slik at programvaren automatisk forstår innholdet og egenska-

pene til modellene som byttes ut.

BuildingSMART Dataordbok (tidligere kalt IFD Library, the International 

Framework for Data Dictionaries) danner grunnlag for felles terminologi ved 

bruk av åpenBIM, slik at alle modeller tolkes entydig av aktører og forhandlere. 

BuildingSMART Data Dictionary automatiserer og effektiviserer en rekke proses-

ser som produktsøk, produktspesifikasjon, varehandel og FDV dokumentasjon. De 

forskjellige medlemslandsdatalogiene er definert opp mot hverandre, slik at åpen-

BIM-informasjon oversettes automatisk fra land til land, uten feil og tap av data. 

IFD Library Group er ansvarlig for utviklingen av buildingSMART Dataordbok. 

BuildingSMART Dataordbok er basert på ISO 12006-3 standard. Omtrent 22% av 

selskapene i AEC / FM industrien i Norge har brukt eller implementert BIM eller 

IFC aktivert BIM [12].

3.2

Figure 13: OpenBIM triangle.

Figur 14: 
BuildingSMART Datamodel, buildingSMART 
Dataordbok og buildingSMART prosess [13].
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Bruk av BIM I norsk industri
Ifølge litteraturen kan norsk industri betraktes som en av verdens tidligste bru-

kere av BIM. BIM er mye brukt i den norske byggebransjen til å utveksle informa-

sjon ved hjelp av 3D visualisering. 

For eksempel har Statens vegvesen i Norge nylig implementert BIM på Bjørna-

fjordenprosjektet, basert på erfaringene fra Nederland [14]. Før implementering 

av BIM brukte Statens Vegvesen 2D-tegninger som ikke var basert på objektmo-

dellering. 

Ifølge deres erfaringer har BIM-modellen gitt et nettmiljø der entreprenør og 

klient kan se 3D-modellen og visuelt se ønsket informasjon. Statens Vegvesen har 

etablert sine prinsipper for informasjonsstyring som Informasjonsmodell (dekom-

ponering av strukturen i håndterbare elementer, definere attributter (f.eks. stør-

relser, styrke, belegg, materiale etc.) for hvert element eller elementgruppe basert 

på informasjonsbehov, ved bruk av felles dataformat, dvs. 

Industrial Foundation Classes for å utveksle informasjon, bruk av retningslinjer 

i håndboken når  det modelleres i 3D, etc. Figur 15 viser deres BIM-arbeidsflyt, 

og figur 16 viser broens 3D-modell. Tekla, Revit, AVENA, AchiCAD og AutoCAD er 

noen av programvarene som brukes.

CF Møller er et Dansk Arkitektfirma som ligger i Norge. Selskapet implementer-

te BIM i to av deres prosjekter. Ett av prosjektene var “A-Hus” sykehus i Norge, Oslo 

[15]. Ifølge litteraturen har selskapet i dag implementert BIM for mange prosjek-

ter, og de erstatter bruken av AutoCAD med Revit. 

Mange arkitekter i selskapet bruker Revit til massemodellering (lager modeller 

med mindre begrensninger og kan danne avanserte former), og dette er noe som 

det vanligvis er generell skepsis rundt, fordi Revit er mer avansert i bruk, sammen-

lignet med en programvare som Rhino. 

De bruker også Revit Vasari, som er en type “Revit light” for å lage masser. Videre 

forventer selskapet å forbedre produktiviteten ved å minske behovet med en min-

dre person per prosjekt, for hver 5. person. (5 personer uten BIM ved et prosjekt 

= 4 personer med BIM) [15]. 

Selskapet har gjennomført opplæring om Revit og BIM daglig for de ansatte. 

Dermed kan arbeidsgiverne ta kurs i arbeidstiden, mens de blir betalt. De har også 

obligatorisk workshops hver 3. uke, i løpet av hele året.

BIM har også blitt implementert for prosjektet Østfold Hospital, Sarpsborg, 

rundt 100 km sørøst for Oslo [13]. Sørøst-Norge Helseforbund er klienten, og de 

har brukt en åpen BIM-strategi for å redusere tid og pris. 

Under designfasen har BIM blitt brukt til å simulere livssykluskostnader, energi-

forbruk og karbonavtrykk. Det vil også danne en viktig del av operasjonen og FM. 

I tillegg ble det besluttet å vedta en åpen BIM-strategi i prosjektet, i troen på at det 

ville forbedre kvaliteten og effektiviteten. I anbudsprosessen for prosjektering ble 

det satt krav til åpenBIM.

Østensjøveien 27 er et miljøvennlig seks-etasjers kontorbygg bygget av eien-

domsutvikler og entreprenør NCC. Selskapet bruker “virtuell design og konstruk-

sjon” (VDC) for mange funksjoner, inkludert akustisk simulering - som i dette 

prosjektet viste at støy fra den åpne planløsning i bakkenivå kan være en plage. 

Svaret var å sette inn et mezzaninområde med kontorplass rett over kantinen for 

å dempe lyden. Oslo bystyret har anerkjent prosjektet som et low impact ‘Future-

Built’ -prosjekt.

Skanska er et multinasjonalt bygg- og utviklingsselskap basert i Sverige, som har 

store byggeprosjekter i Norge. Ifølge Construction Global-magasinet er Skanska 

et av verdens største byggefirmaer. Selskapet har implementert BIM på mange 

typer prosjekter, inkludert bygninger, veier, broer, tunneler og industrianlegg. BIM 

gjorde at selskapet forbedret sin kommunikasjon blant prosjektets interessenter, 

forbedret effektivitet, hadde større sikkerhet både for tidsplan og kostnadseffekti-

vitet og reduksjon av risiko. I Norge     har Skanska-virksomheten fire fokusområder: 

konstruksjon, planlegging, eiendomsutvikling og konsulentvirksomhet. Skanska 

3.3

Figur 15: BIM arbeidsflyt for Bjørnafjordenprosjektet [14]

Figur 16: 
3D modell av 
Bjørnafjorden bro[14]
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for eksempel MS Project, Primavera) [17]. Ved hjelp av 4D kan en planlegger se 

hele bygningen praktisk talt for å finne den optimale tidsplanen basert på definer-

te aktiviteter. 

Som et resultat av dette kan planleggeren sørge for en bedre tidsplan når det 

gjelder konstruksjonsevne og arbeidsflyt ved å samarbeide med deltakere i pro-

sjektet og klienter [18]. I stedet for tradisjonell informasjonsflyt ved muntlig for-

klaring av nåværende status og fremtidige arbeidssekvenser, muliggjør 4D å gjøre 

dette visuelt. For et svært komplekst prosjekt er det viktig å bruke 4D-anlegg for 

å ta beslutninger. Tegningene og Gantt-diagrammene kan nå erstattes av 4D, og   

tidsplanen kan sendes til nettstedet og presenteres på en mye mer forståelig måte 

enn noen gang før [18]. Videre, ved å utstyre mannskap med 4D-programvare på 

mobile enheter eller stasjonære BIM-enheter, kan de markere statuser for objekter 

eller modellene selv, såkalt KanBIM1 for å visualisere arbeidsflyt, noe som er spe-

sielt nyttig i lokaliseringsplanlegging (Merk: Det er mulig å bruke BIM til å oppnå 

effektivisering - f.eks. implementering av Kanban-konseptet - KanBIM: Kanban ved 

hjelp av BIM) [18, 19]. 

Det er ikke bare objekter i selve konstruksjonen som kan representeres i 4D, 

men også elementer som stedobjekter og materialleveranser. Utover 4D finnes 

også andre dimensjoner som inkluderer prosjektkostnader (5D), drifts- og vedlike-

holdskostnader (6D) og helse- og sikkerhetsfaktorer (7D), selv om disse vilkårene 

ennå ikke har fullstendig oppnådd konsensus i bransjen [18,19].

Kruse Smith er Norges sjette største entreprenør og en annerkjent eiendomsut-

vikler. Selskapet bruker BIM til å koordinere, visualisere og sikre samspill og kva-

litet på tvers av fagområdene [20]. Å ha en slik modell tilgjengelig gjør det lettere 

for de ulike prosjektdeltakere å jobbe sammen. 

I tillegg brukes lean konstruksjon og virtuell design og konstruksjon i prosjekte-

ne for å strømline prosessen og dermed redusere både kostnader og miljøpåvirk-

ning. Selskapet er også involvert i forsknings- og utviklingsaktiviteter, og arbeider 

kontinuerlig med et overordnet fokus på energi- og miljøtiltak. 

Selskapet har fokus på å introdusere ulike produksjonsmetoder og industristan-

darder, som «lean construction» der «lean construction» er en arbeidsmetode som 

gir bedre arbeidsflyt i gjennomføringsfasen. 

Gjennom tidlig involvering av alle parter gir lean en rask oversikt over alle ar-

beidsprosesser, noe som igjen gjør det lettere å legge til rette for en vellykket ar-

beidsoperasjon. To pilotprosjekter med gode resultater er gjennomført, henholds-

vis Kanalpiren og Songdalen Kommunesenter. 

I tillegg deltar Kruse Smith i videreutvikling av «lean» verktøy, blant annet gjen-

nom forskningsprosjektet “Involving Planning” sammen med Veidekke, Fafo, BI, 

Universitetet i Agder og Universitetet i Oslo.

Norge har implementert BIM for KBS kjøpesenter i Trondheim [16], som har bo-

ligblokker på toppen av kjøpesenteret. BIM-implementeringen bidro til å erstatte 

tradisjonelle 2D-prosjekter med 3D teknolog.

Dette prosjektet ble etablert som et BIM-prosjekt, og ambisjonsnivået ble opp-

rinnelig satt til å inkludere kollisjonskontroll og kvantitetsopptak. Deltakerne i 

prosjektgruppen var motivert til å bruke BIM. Derfor har ambisjonsnivået blitt 

utvidet til å omfatte visualisering både for å hjelpe beslutningstakerne på klientsi-

den og å selge både forretnings- og boligområder. 

Skanska organiserte gruppearbeid for designere fra alle fagområder [16]. Grup-

pearbeidet bidro til å bli etablere rutinene og metodene for modellering, modell-

krav, filutveksling, leveringsdatoer og samarbeid. I tillegg sørget gruppearbeidet 

for riktig koordinering av hver disiplinmodell innenfor den sammenslåtte multi-

disiplinmodellen. 

Under dette prosjektet gav BIM-koordinatoren veldig god støtte til Skanska Nor-

ge for å sikre at alle designere på prosjektet ble tatt hensyn til på alle tekniske 

nivåer. De kuttet også ned unødvendig forsinkelse i prosessen på grunn av pro-

gramvareutfordringer ved å bruke programvarekompetansen i BIM-avdelingen. I 

tillegg til at når objekter ikke er tilgjengelige i standardbibliotek, bidrar Skanska 

ved å lage spesielle objekter slik at arkitektens designprosess ikke ble forsinket.

I dette prosjektet ble alle designere bedt om å bruke 3D modeller for å designe 

og koordinere modellene deres, for å gjøre dette til et BIM-prosjekt. Kjøpesenteret 

og boligblokkene ble modellert av to arkitekter. Til sammen arbeidet syv forskjelli-

ge designfirmaer med modellering på dette prosjektet. Etter hvert som produksjo-

nen startet, brukte prosjektteamet modellene for kvantitativt å bestille materialer 

for produksjon på daglig basis. 

I tillegg ble modellene brukt til å lage utgravningsplaner i 3D for import til 

utgravningsentreprenørens maskinstyringssystem. Denne banebrytende bruken 

av BIM-modeller sparet flere uker med arbeid som vanligvis brukes til å lage ut-

gravningsmodeller fra 2D-planer, og viste seg så effektivt at nye modeller fra byg-

ningsingeniøren brukes til å oppdatere utgravningsmodellene i løpet av timer i 

stedet for dager. Mengden tilleggsinformasjon og 3D-modeller tilgjengelig for pro-

sjektgruppen og deres underleverandører førte til en svært effektiv og problemfri 

utgravningsfase der alle parter hadde mer informasjon tilgjengelig enn det som 

ellers er mulig.

Skanska Norge har også integrert 4D og det siste planleggersystemet. Betyd-

ningen av 4D er å legge dimensjonen av tid til 3D-modellen ved å knytte pro-

sjektaktiviteter til tilsvarende BIM-objekter. Tidsplanen kan opprettes direkte i 

4D-programvaren (for eksempel Navisworks, Synchro, VICO) eller importeres (til 

3. BIM I NORGE3. BIM I NORGE



32 33

av deres spesifikke designdisiplin. Han / hun har også ferdigheter til å admini-

strere programvare for å gjøre kvantitetsopptak, kvalitetskontroll, kollisjonssjekk 

og så videre. Han burde ha evne til å modellere og levere BIM-modeller basert på 

standarder og utviklingsprosedyrer. BIM-tekniker har evnen til å være en BIM-koor-

dinator etter å ha flere års erfaring innen BIM. BIM-konsulent er en spesielt dyktig 

BIM-koordinator / tekniker / leder som har mulighet til å hjelpe bedrifter å imple-

mentere, utvikle og håndheve BIM i selskapet og i prosjektene.

BIM-relatert undervisning i norske 
utdanningsinstitutter

Det norske utdanningssystemet er vist på figur 17 [21]. I utgangspunktet be-

står det av fire nivåer, barnehage, grunnskole, videregåendeopplæring og høyere 

utdanning. Det er obligatorisk å fullføre obligatorisk utdanning som går fra barne-

hage til slutten av grunnskolen. I tillegg, når videregående opplæring er fullført, 

kan de enten oppfylle opptakskravene til høyskole, eller resultere i videregående 

opplæring eller folkeskole. 

Den tertiære yrkesopplæringen er et kort yrkesrettet alternativ til høyere ut-

danning. Det er regulert av nasjonal lovgivning [21]. For tiden utføres BIM-relatert 

undervisning på universitetsnivå (bachelor / master og noen få PhD-prosjekter), 

folkeskoler, yrkesutdanningsinstitusjoner (dvs. fagskole på norsk) som markert i 

rød boks i figur 17.

Noen av universitetene i Norge driver BIM-kurs og flere høyskoler har spesi-

elle BIM-studier. For eksempel tilbyr NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige 

Universitet) og Gjøviks universitetshøgskole et årskurs i BIM (Intelligent Model-

lering) [23]. 

I tillegg underviser universitetshøgskolene i Norge i BIM som en del av kurset 

for byggingeniørstudentene. Det var ikke noe formelt krav til BIM-utdanning på 

tertiær nivå frem til 2015. BIM-utdanning på høgskoler og universiteter drives av 

noen få engasjerte lærere. [24].

Norske byggemyndigheter har begynt å betegne BIM som verktøy for å gi teg-

ningsinformasjon, med Industry Foundation Classes (IFC), som spiller en avgjøren-

de rolle for å støtte informasjonsutvekslingen [7]. I 2004-08 brukte Akershus syke-

hus en BIM for et stort antall formål for inngangsbygningen, som bare er en del av 

et nybygd sykehuskompleks; i dag blir det bygget et komplett sykehus ved hjelp 

av en multifunksjonell BIM. Andre steder er NCC Construction et ledende norsk 

selskap som bruker “virtuell design og konstruksjon” for sitt nye hovedkontor i 

Oslo. Forsvarsdepartementet har vedtatt buildingSMART-konseptet og bruken av 

BIM, og starter nå sin første null-energibygging.

Byggebransjen er imidlertid fortsatt svært konservativ og motvillig til å etablere 

den nye teknologien. Konservative prosjektledere har et enormt press for å levere 

i tide og innenfor budsjett, og det å bevege seg inn til et nytt territorium i denne 

situasjonen krever en viss risikovurdering. I tillegg til dette er det vanskelig for et 

svært fragmentert marked, hvor teknologi som åpenBIM åpner opp mer effektive 

prosesser, og verdien som skapes ikke nødvendigvis ender opp i initiativtakerens 

hender, vil kreve et sterkt krav fra eiere til å håndheve kravene.

BIM-relaterte arbeidsplasser i Norge
Det er mange arbeidsplasser i Norge for personer som har kvalifikasjoner / er-

faringer / er eksperter i BIM i Norge. BIM-leder, BIM-koordinator, BIM-tekniker og 

BIM-konsulent er noen av jobbtittene som er tilgjengelige i bransjen. BIM-leder er 

ansvarlig for BIM i et lite eller stort selskap. Han eller hun har ansvaret for imple-

mentering, utvikling og håndheving av BIM-standarder og maler. 

I tillegg styrer han programvareprodukter, standarder og ledelse, support, 

BIM-trening av personell og prosjektgrensesnitt, markedsføring av BIM-tjenester. 

BIM-koordinatoren er den som setter opp mål for prosjektene, BIM-arbeidsflyt 

og kravstyring. I tillegg til dette bør BIM-koordinatoren utvikle, implementere og 

opprettholde den prosjektspesifikke BIM-protokollen. 

Han / hun koordinerer også prosessen og kontrollerer at modellene jobber sam-

men. Spesielt vil han / hun utføre kollisjonssjekk, kvalitetskontroll, kvantitetsopp-

tak, datakonvertering. Å holde oversikt over BIM-modellene og deres status er 

viktige oppgaver som utføres av BIM-koordinatoren. 

Det kan være mange BIM-koordinatorer på samme prosjekt. En for hver disiplin 

som leverer BIM-modeller, og en som koordinerer hele prosjektet. Vanligvis krever 

BIM-koordinator jobben kvalifikasjoner som bakgrunn som bygg / strukturellin-

geniør eller tilsvarende, og har vanligvis 2-3 års erfaring som entreprenør eller 

prosjektleder i en entreprenørvirksomhet eller har erfaring fra et ingeniørkonsu-

lentfirma. Det ville være fordelaktig å ha kunnskap om ett eller flere BIM-verktøy.

BIM-tekniker er en dyktig BIM-programvaremodellekspert med solid forståelse 
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Selv om det er et nasjonalt krav om bruk av BIM i byggebransjen i Norge, er 

tilsynelatende undervisning og opplæring til studenter på universiteter på et lavt 

nivå. For eksempel ved universitetet i Stavanger lærer ingeniørstuderende grunn-

leggende om BIM ved bruk av programvare (dvs. Solibri, Revit, Novapoint). Videre 

studerer noen studenter i løpet av bachelor- og masteroppgaveperioden hvordan 

industrien bruker BIM i sine prosjekter, og den seneste utvikling innen BIM. Derfor 

er det viktig å samarbeide med industrien for å forstå den siste utviklingen i BIM.

Yrkesfagsopplæring er et av alternativene i norsk utdanningssystem som tilbyr 

kurs for studenter som ikke er interessert i å gjennomføre formell universitets-

utdanning eller som ikke har fullført sitt studie. I denne rapporten drøftes yrkes-

fagsinstitusjonene som tilbyr teknisk kurs. I dag tilbyr tre av yrkesfagskolene i 

Øst-Norge - Fagskolen Oslo Akershus (FOA), Tinius Olsen Kunstakademi og Fag-

skolen i Østfold - åpenBIM utdanning og teknisk nøkkelkompetanse. Fagskolen 

Oslo Akershus tilbyr for eksempel BIM-tekniker-konstruksjon (BIM-K) og BIM-tek-

niker-installasjon (BIM-I) for ettårig studie innen bygg og anlegg, nå totalt 40 stu-

denter. Dette er imidlertid ikke i nærheten nok til å møte etterspørselen i bransjen. 

En BIM-tekniker har sine arbeidsoppgaver innen 3D modellering av konstruksjo-

ner, installasjon og kvalitetssikring av digitale bygg / installasjonsmodeller for kon-

sulent, entreprenør, arkitekt og rådgivende ingeniør. De andre tekniske skolene, 

som tilbyr kurs, er gitt i tabell 1.

Yrkesskolene tilbyr i dag den mest omfattende BIM-utdanningen som finnes i 

Norge. Flere av Norges høyskoler har også en viss grad av BIM, men metodikken 

er mindre klar og spredes sporadisk til andre fag. 

På tre yrkesskoler, FOA, FTO og ØF er det BIM-tekniker linjer som drives av 

prinsippene for åpenBIM [13].
Figur 17: Det norske undervisningssystemet [21].

Tabell 1: Tertiær yrkesopplæring i Norge

Fagskole Kurstype Varighet

Fagskolen Oslo 
Akershus(FOA)

BIM-teknike kurs (konstruksjon/installasjon) 

Programvaretrening: 
ArchiCAD, Revit, 
AutoCAD Solibri, SketchUp, 
Autocad, Excel, Magicad, DDS

1 år

Fagskolen 
I Østfold_(ØF)

BIM-tekniker, konstruksjon
Programvaretrening: ArchiCAD, Revit, Solibri

2 år

Fagskolen 
i Tinius Olsen(FTO)

BIM konstruksjon
Programvaretrening: ArchiCAD, Revit, Solibri

1 år

Fagskolen 
Innlandet

Programvaretrening: ArchiCAD, Revit, Solibri
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Studieplaner og sertifikater sikrer minimumskompetanse for deltakelse i et pro-

sjekt. Kurs og sertifikater erstatter ikke praktisk erfaring, men sørger for at serti-

fisert person har kompetanse til ikke å handle uegnet, og vet generelt sin rolle i 

samspill med andre fag i BIM. Sertifikatet er i tråd med praktisk erfaring vurdert i 

forbindelse med søknad og tilbud på tjenester.

Student seminarer

Studentseminarer blir organisert av buildingSMART Norge for å dele ny kunn-

skap innen åpenBIM blant medlemsbedrifter og studenter [13]. 

Heldagsseminaret gir studentene en grunnleggende forståelse av åpenBIM og 

buildingSMART. I fjor prioritertes studenter og studenter som jobber med BIM-re-

laterte oppgaver. 

Dette motiverer elevene til å inkludere åpenBIM / buildingSMART for å løse 

faglige problemer. Seminaret er gratis for studenter - alle kostnader er dekket av 

buildingSMART Norge. Medlemmer av buildingSMART Norge holder også foreles-

ninger for deltakerne.

BIM opplæring i industrien

Det finnes ulike selskaper i privat sektor som tilbyr BIM kurs / opplæring til 

forskjellige priser. Sweco er et ledende konsulentfirma i Europa. Selskapet tilbyr 

BIM-kurs (innen BIM-metoder og verktøy) som er skreddersydd for å passe til for-

kunnskap og daglig arbeidskrav til kursdeltakere [26]. 

Disse kursene kan gi organisasjoner eller prosjekter det ekstra løftet som kan 

være nødvendig for å starte effektivt på nye arbeidsprosesser og ta i bruk ny tek-

nologi. 

Sweco tilbyr generelle BIM kurs, kurs i buildingSmart sertifisering og kurs i 

BIM programvarer som Solibri, Revit, Archicad, Novapoint og Infraworks. Deres 

BIM-eksperter har kompetanse til å undervise og holde BIM-kurs for bedrifter, 

prosjektorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner.

Graphisoft Norway er et selskap som tilbyr en rekke tjenester som kan forenkle 

og effektivisere designprosessen. 

De tilbyr også BIM kurs og programvare kurs (ArchiCAD, Solibri, etc.). Kursene 

er praktiske og gir det nødvendige grunnlaget for å initiere og implementere BIM 

prosjekter på en effektiv og god måte. Følgende er et eksempel på kursinnholdet i 

det åpne BIM-kurset, som arrangeres av Graphisoft Norway [26]. Disse kursene er 

godkjente av buildingSMART Norge. Målgruppen for følgende kurs er arkitekter, 

designere, entreprenører og andre involvert i BIM-prosjekter, enten i eget fag eller 

tverrfaglig. 

Kurset kan også være et supplement til de som ønsker å ha en fremtidig rolle 

som BIM-koordinator i tverrfaglige miljø. Målet med kurset; deltakeren skal kunne 

bruke BIM som et praktisk og aktivt verktøy i store og små prosjekter, være sikker 

BIM-relatert trening, sertifisering 
og faglige kvalifikasjoner i Norge

Webbasert personlig sertifisering av BIM-kunnskap

BuildingSMART Norge [13] er den eneste ikke-kommersielle organisasjonen 

som tar ansvar for utviklingen av BIM-systemer (bygningsinformasjonsmodelle-

ring) i åpne format, tilpasset et marked med fri konkurranse. 

For buildingSMART Norge har utdanning vært et stort fokusområde siden 2009. 

Organisasjonen har i dag dedikerte ressurser som hjelper utdanningsinstitusjoner 

og studenter med studieplaner og læreplaner. 

Dette er beskrevet på nettsiden til buildingSMART Norge “læringsressurser” som 

inkluderer presentasjoner, rapporter (dvs. bachelor og masteroppgaver), IFC-mo-

deller, opplæringsvideoer, etc.

Organisasjonen tilbyr en nettbasert løsning for personlig sertifisering av BIM 

kunnskap. Denne opplæringsplanen er en del av buildingSMART Norges opplæ-

ringsprogram med sikte på å utvikle relevant åpenBIM-kompetanse. buildingS-

MART Norges opplæringsprogram omfatter en opplæringskoordinator, en 

opplæringsportal på foreningens hjemmeside (http://www.buildingsmart.no/

utdanning), opplæringsplaner og brukersertifisering. BuildingSMART Norges læ-

replaner er et minimumskrav for utdanning innenfor hvordan man arbeider med 

åpenBIM. 

Pensum Basis er grunnmodulen som er relevant for alle fag. Serien inneholder 

også læreplaner for byggmester, rådgiver / entreprenør og ledere som vist på figur 

18. For alle tilgjengelige læreplaner tilbys en nettbasert brukersertifisering under 

menypunktet Sertifiseringsportal. Brukersertifisering er en flervalgstest med ca. 

40 spørsmål som skal besvares på 35 minutter. Alle som er registrert for brukerser-

tifisering, har tre forsøk innen 30 dager etter registrering. Godkjent sertifikat kre-

ver minst 80% korrekt respons på testen.

3.6

Figur 18: Oversikt over opplæringsplaner og sertifisering [13]
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samhandlingsmodeller støttet av BIM for å øke verdiskapningen i byggeprosjekter, 

byggebransjen og egne selskaper [27]. SamBIM-forskning fokuserer spesielt på 

grensesnittet mellom programmering, design og produksjonsfasen. Dette forsk-

ningsprosjektet fokuserer også på [27];

• Identifisering av barrierer og drivere for samarbeid / integrert samtidig pro-

sjektering i designfasen av et byggeprosjekt og utfordringer / muligheter for 

gjensidig tilpasning av teknologi.

• Muligheter og utfordringer for «lean construction»-verktøy som integrert sam-

tidig prosjektering, samlokalisering av designteamet, bruk av en såkalt planma-

trise. Målet med denne forskningen er å samarbeide med Lean Construction 

Norway Network for å formidle kunnskapen.

• Utvikling av en felles prosessmodell for byggeprosess gjennom hele livsløpet.

For dette prosjektet har Skanska (prosjekteiere), Statsbygg, LINK Arkitektur og 

Multiconsult deltatt som partnere fra bransjen. Fafo, NTNU og SINTEF Byggforsk 

har deltatt som forsknings- og utviklingspartnere. SamBIM er basert på oppføl-

gingsforskning i fem byggeprosjekter som vist i tabell 2.

I tillegg har det blitt utført undersøkelser for identifisering av interorganisa-

toriske faktorer som driver diffusjonen av BIM-teknologi på prosjektnivå. Mer-

schbrock og Munkvold [28] har identifisert diffusjonsfaktorene som inkluderer 

etablering av BIM ’change agents’, etablering av en skybasert infrastruktur, utnev-

ning av programvare, utviklere, etablering av solide BIM kontrakter, en systematisk 

tilnærming til informasjonssystemlæring og etableringen av nye roller og ansvar. 

De har også studert de individuelle, ledelsesmessige, miljømessige og teknologiske 

utfordringene som typisk oppleves av byggfirmaer i BIM-diffusjon ved hjelp av 

case-studier fra helseprosjekter.

på sine egne og andres leveranser av IFC-filer, utføre sjekk av modeller, samt kom-

muniser på den mest effektive måten med de andre involverte slik at misforståel-

ser og feil ikke oppstår. 

Forutsetningene for kurset er at deltakerne burde mestre ArchiCAD eller andre 

lignende BIM-verktøy på et relativt høyt nivå, ha god datakompetanse, samt faglig 

forståelse og ingeniørfaglig erfaring. Kursets varighet er to dager og koster ca 

7600 kroner.

Kursinnhold i åpenBIM- / IFC-kurset [26]:

• Hva og hvorfor BIM? Begrep, ord og uttrykk du burde vite.

• Oppstart, implementering og generell struktur av et BIM-prosjekt.

• Plassering av modell, kart og GEO referanse (opprinnelse, koordinater).

• Hvordan modellere riktig (byggeobjekter, norske standardkoder, gulvinnstillin-

ger, origo, osv.).

• Klassifisering av bygningselementer i henhold til IFC-standarden.

• Liten BIM og Large BIM, modellpris i forhold til fase- og leveringskrav.

• Område og volum (IFCSpace), riktig bruk av romsoner og IFC-parametere.

• IFC-parametre i tegningsproduksjon og form.

• Kontroller og rediger BIM-modellen ved bruk av smarte funksjoner.

• Innstillinger og alternativer for eksport av IFC-filer til forskjellige applika-

sjoner.

• Kontroll og kvalitetssikring av egne og andres IFC-filer ved hjelp av ulike verk-

tøy (IFC Viewer / Checkers).

• Innstillinger og alternativer for import av IFC-filer fra andre fagmodeller som 

for eksempel Tekla, Revit, DDS og MagiCAD.

• Kommunikasjon mellom fag og interessenter i et byggeprosjekt ved hjelp av 

BCF (BIM Collaboration Format).

• Direkte kobling mellom ArchiCAD og Solibri Model Checker.

• Samlet koordinering, kontroll og kvalitetssikring av de ulike fagene, levering 

ved hjelp av modellsjekkeren i Solibri.

BIM relatert forskning I Norge
Mange selskaper i AEC-industrien har erstattet todimensjonale verktøy med tre-

dimensjonale teknologier for å implementere BIM. Derfor er adopsjon og bruk 

av BIM i AEC-industrien og diffusjon av BIM inn i organisasjoner, noen av de 

forskningsemner som for øyeblikket er beskrevet i litteraturen. 

I Norge er SINTEF den ledende organisasjonen som driver forskning i BIM, 

og arbeider også med flere interne og overordnede prosjekter under buildingS-

MART-initiativ, i tillegg til å utvikle BIM-retningslinjer. For tiden har SINTEF et 

forskningsprosjekt (SamBIM) som har som mål å utvikle og etablere prosesser og 

3.7

Tabell 2: Sammendrag av prosjekter i SamBIM-prosjektet [26]
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Båthen og Moum [29] har foreslått et teoretisk rammeverk for å undersøke de 

viktige faktorene for vellykket BIM-implementering på prosjektnivå i AEC-bran-

sjen. De har også drøftet utfordringer som oppstår under implementerering av 

BIM og «lean construction» (samlokalisering, store romorganisasjoner, integrert 

samtidsprosjektering) i designfasen av mellomstore prosjekt ved hjelp av et fak-

tisk prosjekt fra Statsbygg i Norge. Det har også blitt konkludert med at suksess 

for BIM-implementeringen avhenger av en involverende og samarbeidsvillig ar-

beidsprosess.

Under Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) er flere student-

prosjekter og oppgaver relatert til buildingSMART-teknologi, og gjennomføres i 

samarbeid med industri og forskningsorganisasjoner for å utvikle studentkurs. I 

tillegg gjennomføres noen bachelor- og masterprosjekter også på andre universi-

teter ved  samarbeid med industrien.

I privat sektor er Selvaag-Bluethink involvert i å utvikle BIM og IKT-løsninger. 

Erabuild har gjennomført forskning med fokus på bærekraftige verktøy for å forbe-

dre bygging og drift av bygninger. Erabuild inkluderer finansieringsorganisasjoner 

fra Østerrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederland, Sverige, Norge og 

Storbritannia. Forskningsrådet støtter finansieringen av Erabuilds forskning. Forsk-

ningsområdene fokuserer på identifisering av hindringer for integrert BIM og mu-

lige tiltak for å løse problemer, hindringer og mangler i dagens teknologi og for-

retningsprosesser, som har forsinket vedtakelsen av IFC-kompatibel, integrert BIM.
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Fokus på nasjonale situasjoner 
Den opprinnelig “stille” revolusjonen relatert til Building Information Modeling 

i byggebransjen, har raskt økt hastigheten de siste årene, takket være innsatsen fra 

flere land som allerede har sett det store økonomiske potensialet1. Siden 2014, da 

EUPPD2 ble godkjent, blir digitalisering av byggeprosesser et av de viktigste måle-

ne for europeiske land som tiltak for effektivisering3.

Regler som gjelder kommunikasjon 

“For offentlige bygg- og anleggskontrakter og designkonkurranser, kan med-

lemmene kreve bruk av bestemte elektroniske verktøy, for eksempel elektronis-

ke verktøy for bygningsinformasjonsmodellering eller lignende. I slike tilfeller 

skal de ordregivende myndighetene tilby alternative adgangsmidler, slik det er 

fastsatt i nr. 5, til det tidspunkt disse verktøyene blir allment tilgjengelige i den 

betydning som er nevnt i andre setning i første avsnitt under avsnitt 1. “

Sitert av 2014/24 / CE EUPPD - European Union Public Procurement Directive

Henvisningen til EUPPD, i engelsk versjon, er tydelig relatert til bruk av elek-

troniske verktøy til bygningsinformasjonsmodellering, mens referansen i den ita-

lienske oversettelsen ikke er like åpenbar. Italia ligger fortsatt langt bak de mest 

avanserte målene som er nådd innenfor dette feltet, selv om de var involvert i de 

store internasjonale diskusjonsforumene om standardisering og regulering innen 

området. 

Landet sliter med å møte forventningene til rett tid, på grunn av behovet for en 

gjennomgangsprosess av faktiske metoder. På bakgrunn av landets arv og en vel-

dig lang historie, er det et stor behov for integrasjon av teknologier som er i stand 

til å håndtere eksisterende bygninger, og ikke bare nye: en situasjon som ikke er 

veldig forskjellig fra andre land som Frankrike, Tyskland og Spania.

På bakgrunn av dette begynte Italia en prosess for å finne ut den beste løsnin-

gen. Således, parallelt med definisjonen av nasjonale lover og forskrifter, startet 

flere offentlige myndigheter, departementer og frivillige organisasjoner forskjelli-

ge prosjekter for å gjøre fagfolk mer oppmerksomme på endringer som vil dukke 

opp de neste årene. 

Først og fremst var BSI - BuildingSMART Italia, som var vert for ABC-avdelingen 

for Polytechnic of Milan, betydelig involvert i formidling av den mest avanserte 

digitale løsningen for byggebransjen, og det er en av de viktigste foreningene for 

den italienske BIM sektor. Videre kan konsortiet etablert av INNOVANCE-prosjek-

tet også betraktes som en av de viktigste aktørene i denne prosessen. Finansiert av 

departementet for økonomisk utvikling og den nasjonale foreningen for byggher-

rer, har prosjektet allerede satt opp en standard for:

• et felles kodingssystem for produkter, tjenester, aktiviteter og ressurser i bygge-

bransjen;

• et standard teknisk ark;

• en webportal for tilgang til all kodet informasjon for hver fase av byggeprosessen.

Dette kapittelet vil presentere de nyeste italienske lover, som fortsatt er under 

utvikling for å møte de europeiske forespørsler, samt byggebransjens bakgrunn 

når det gjelder eksisterende eiendeler og teknologiske evner.

Nasjonsal lovgivning om BIM

De første lovgivende trinnene i vårt land ble utført av:

• Lov (Legge delega) n.11 av 28. januar 2016 for å gjennomføre EUPPD;

• Lovdekret (Decreto Legislativo) 18. april 2016, n.50, for å modifisere Kodeks for 

offentlige anskaffelser (Codice dei Contratti Pubblici - Ds. 163/2006) og dens 

gjennomføringsforordning (D.P.R. 207/2010);

National standards

In order to go more in details and ensure a real applicability of BIM tools to the 

Italian building process, the Italian Organization for Standardization (UNI) is going 

to release a new complete standard set called UNI 11377 “Digital Management of 

Building Information Processes”.

The UNI 11337 standard deals with the digital management of building informa-

tion processes and specifically deals with the evolution and development of infor-

mation models, elaborations, objects and information flows for digitized products 

and processes. The standard is split into 5 parts:

Disse Europa-baserte ordinansene er grunnlaget for en bredere strategi for for-

nyelse av regulatoriske prosesser ved bruk av IT-verktøy. For første gang sees be-

hovet for å innføre nasjonale lover om bruken av ”spesifikke elektroniske verktøy 

som informasjonsmodelleringsverktøy for bygging og infrastruktur”. Likevel blir 

de virkelige potensialene i BIMs filosofi bare virkelig når hele byggebransjen er 

involvert, et mål som krever ytterligere regulatoriske endringer på lokalt nivå.

4.1

1 Bernstein H.M., Kontrollering av usikkerhet og forventninger i prosjektering og bygging av bygg og anlegg, McGraw Hill 
Constructio, 2014

2 18 April 2014, ble “2014/24/CE Euppd - European Union Public Procurement directive” publisert.
3 Alahava O., Kiviniemi A., Laine E., Intensive big room process for co-creating value in legacy construction projects, ITcon 

20.2015, side 146-158
4 Den første utgaven av BIM Summit Event ble organisert i 2013 takket være innsatsen til Harpaces, leder i BIM Consultancy. 

Dette har vært en svært viktig BIM møteplass i Italia.

5 INNOvance-prosjektet tar sikte på å skape den første nasjonale databasen som inneholder all teknisk, vitenskapelig og økon-
omisk informasjon som er nyttig for byggeindustrien. Systemet vil oppmuntre til integrasjon av alle parter i den konstruktive 
prosessen for å eliminere misforståelser som forursaker ulemper. (LINK: http://www.innovance.it/)
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Nasjonale lover

Det tok nesten to år for å gjennomføre loven (Legge delega) nr. 11/2016  om 

direktivet om offentlige anskaffelser. 

Dette blir imidlertid en anledning til en fullstendig revurdering av det offent-

lige anskaffelsessystemet i Italia, som kombinerer fleksibilitet og strenghet med 

sikte på å forenkle og akselerere prosedyrer, sikre verdiene for åpenhet, fore-

bygging av korrupsjon og infiltrering av organisert kriminalitet, miljø og sosialt 

beskyttelse.

Formelt krever loven vedtak av en enkelt lovtekst ved å omorganisere regelver-

ket og drastisk redusere og rasjonalisere hele settet av bestemmelser for å oppnå 

en bedre grad av juridisk sikkerhet og forenkling av prosedyrene.

Dermed gir loven regjeringen mandat til å gjennomføre direktivene som gir 

noen dispensasjoner og innføre noe strengere styringsprinsipper, og de fleksible 

reguleringsverktøyene som innføres ved direktivet.

Disse arbeidet førte til New Public Procurement Code (Lovdekret nr. 50/2016). 

Koden regulerer nasjonalt den offentlige prosessen for anskaffelse av tjenester, 

forsyninger og arbeid, samt offentlige designkonkurranser. 

Oppdateringen foreslått av koden har som mål å stimulere og belønne bruken 

av elektroniske metoder og verktøy i alle faser, fra design til konstruksjon, og 

krever involverte parter til å samarbeide ved å bruk av BIM. I samme kode foku-

serer et stort kapittel på verktøykrav, og spør etter interoperative plattformer, 

samt åpne standarder og filformater.

Den nye adferdskodeksen forutsetter fortsatt ikke en forpliktelse, men ska-

per den gradvise introduksjonen av BIMs obligatoriske og elektroniske modelle-

ringsverktøy for byggninger og infrastruktur, som blir obligatorisk.

Nasjonale standarder

For å gå mer i detalj og sikre en reell brukbarhet av BIM-verktøy til den italien-

ske byggeprosessen, kommer den italienske organisasjonen for standardisering 

(UNI) til å utgjøre et nytt komplett standardsett som heter UNI 11377 ”Digital 

ledelse av bygningsinformasjonsprosesser”.

UNI 11337-standarden omhandler digital styring av bygningsinformasjonspro-

sesser og omhandler spesielt utviklingen av informasjonsmodeller, utredninger, 

objekter og informasjonsflyt for digitaliserte produkter og prosesser. Standarden 

er delt inn i 5 deler:

Del 1: Modeller, prosesser og informasjonsobjekter for produkter og prosesser;

Del 2: Betegnelse og klassifiseringskriterier for modeller, produkter og pro-

sesser;

Del 3: Databaser for digital produkt og prosessinformasjon;

Del 4: Evolusjon og informasjonsutvikling av modeller, utarbeider og objekter;

Del 5: Informasjonsflyt i digitaliserte prosesser.

De nye delene 1, 4 og 5, utgitt 26. januar 2017, som erstatter den første delen 

av den forrige UNI 11337: 2009-standarden, er hjørnestenen i den italienske lov-

givningen om BIM og omhandler spesielt følgende problemer:

• UNI 11337-1: 2017 ”Modeller, prosesser og produktinformasjonsprosesser” 

fokuserer på digital styring av informasjonsprosessen i byggesektoren, for 

eksempel informasjonsteknologistrukturen og prosess- og produktinforma-

sjonsstrukturen.

• UNI 11337-4: 2017 ”Utvikle informasjon om modeller og objekter” omhandler 

de kvalitative og kvantitative aspektene ved digitalisert styring av informa-

sjonsprosessen for å støtte beslutningsprosesser med sikte på å spesifisere 

målene for hver av fasene av en prosess (nummerert 0 til 7) introdusert i UNI 

11337-1. Modellen, objektene og den utdypte informasjonen er medvirkende 

til å definere et felles nivå av informasjonsutvikling for modellobjekter, og en 

felles skala for behandling og godkjenning av informasjonsinnhold.

• UNI 11337-5: 2017 ”Flyt av informasjon i digitaliserte prosesser” definerer rol-

ler, regler og flyter som er nødvendige for produksjon, styring og overføring 

av informasjon og deres tilkobling og samhandling i digitaliserte byggepro-

sesser.

Arbeidsutvalget har samtidig godkjent innføringen av nye deler (6, 7 og 8), 

adressert til informasjonsspesifikasjonen, til bransjens tall og til informasjonsfly-

tene, og har til hensikt å videreutvikle emnet i alle dets implikasjoner.

Spesielt viktig er arbeidet som vil være en del av den planlagte del 7 av de 

profesjonelle tallene som er involvert i BIM-modellen, inkludert BIM-lederen, 

BIM-koordinatoren og informasjonsmodellereren (BIM Modeler). 

De underliggende prosessene for Building Information Modeling ligger mel-

lom byggebransjen og IT-sektoren, som automatisert informasjonsbehandling. 

De som driver styring og koordinering av informasjonsprosesser må være i be-

sittelse av nødvendig tverrfaglige krav, de som driver opplæring i Europa har 

utviklet stier og planer bare de siste årene. 

Med denne standarden har Italia som mål å foreslå, med profesjonalitet, krav 

og egenskaper som kan lede markedet til å søke etter personer som er egnet til 

å følge med i den digitale overgangen.

Arbeid relatert til del 6 i den nye standarden følger UNI / TR 11337-6: 2017 

”Retningslinjer for utarbeidelse av informasjonsbeskrivelser” utstedt 2. mars 

2017. Den tekniske rapporten gir en veiledning for utarbeidelse av informasjons-

bladet, Presentert i UNI 11337-5, med prosedyriske indikasjoner og en generell 

plan med nødvendig innhold 24.

Tredje del, publisert tidligere i 2015 under UNI / TS 11337-3: 2015 ”Modeller 
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for innsamling, organisering og lagring av teknisk informasjon for byggeobjek-

ter”, forventes å bli revidert. 

Det er en teknisk spesifikasjon med veiledning og adresse med det formål å 

indikere en strukturert driftsmodell for innsamling og lagring av data og teknisk 

informasjon om byggebjekter. Vi snakker om produkter og aggregater for flere 

produkter, ikke bare geometrisk informasjon, hvis koding skal være for del 2, forts-

att under utvikling, som UNI / CT 033 / GL 05-gruppen arbeider med fagforenin-

gene og den offentlige forvaltning. 

For alle byggeobjekter er det en kvalitativ og kvantitativ beskrivelse, med hen-

visning til dens typologiske, teknologiske, ytelse og kommersielle egenskaper. 

Modellen kan brukes av ulike kategorier av bygg-, anleggs- og anleggsoperatører, 

sammen med veiledningsmodellen for riktig installasjon, , vedlikehold, transport, 

håndtering og fjerning av produktet.

Informasjon om bygg og anleggssektoren 

Siden 2015 har den italienske økonomien begynt å vokse igjen etter krisen som 

dypt har påvirket verdensøkonomien de siste 10 årene. Ser vi på undersøkelsen 

utført av det italienske undersøkelsesinstituttet (ISTAT), kan vi allerede se en be-

tydelig forbedring, mellom + 1,2% og 1,6% av BNP. Byggebransjen forbedrer også 

sin ytelse sammenlignet med de siste årene, men det vises likevel en betydelig 

reduksjon i form av investeringer i nye bygninger.

Videre fremkommer det tydelig hvordan konjunktursyklusen i byggebransjen 

kan påvirke ansettelsesscenariet. Det ble bevist at en inverstering på 1 milliard i 

byggebransjen kan øke sysselsettingen med 17.000 nye stillinger, 11.000 direkte 

involvert i byggesektoren og 6000 tilknyttet indirekte aktiviteter.

En konsekvent strategi rettet mot innovasjon av byggeprosessen kan således 

tillate og fremme nye investeringer, som bidrar til økonomisk bedring.

Analyse av den Italienske byggebransjen

Nedgangen i investeringen i byggingen begynte i 2007 og ble senere identifi-

sert som et av tegnene på den økonomiske nedgangen som et år senere påvirket 

det globale markedet. Verdien av byggesektoren i 2012 har gått ned til nivåene i 

begynnelsen av det siste tiåret.

På bare sju år, fra 2008 til 2015, mistet sektoren 35% av investeringene og havnet 

på nivået ved første halvdel av 1970-tallet.

Nedgangen i investeringer i byggebransjen ble redusert i 2015 ved utvidelse av 

skatteinsentiver for fornyelse av bygg og energieffektivitet (som fastsatt i stabili-

tetsloven for 2015) frem til desember. Nedgang i ny boligbygging varårsaken til 

det største tapet, med en nedgang på 80% siden 2005. 

Bare i det siste året kan det registreres en 6% nedgang i forhold til det forrige, 

målt i antall tillatelser til nybygg som er gitt: dette er nivåer som ikke har fore-

kommet siden 1936 (unntatt perioden fra andre verdenskrig). Dataene fremhever 

ikke bare den sterke krisen i denne sektoren, men skisserer også en viktig trend, 

reversering av markedet.

”Ekstraordinært vedlikehold” og oppgradering av boliger, som utgjorde 36,3% 

av verdien av investeringen i byggingen i 2015, representerer den eneste sektoren 

som fortsatt holder fast på produksjonsnivåene. Til tross for nedgangen i inves-

teringsveksten i 2011-2012 har det aldri vært en nedgang i forhold til 2014, en 

ytterligere økning på nesten 1%.

Samtidig har eiendomsmarkedet vist elementer av kritisk betydning gjennom 

årene som det fremgår av figur B nedenfor. Boligsalget gikk ned: fra 2007 til 2013 

ble antall solgte boliger mer enn halvert (-53,6%). Lønnsnivået, ifølge territorium, 

var 50% mindre enn i 2004 ved utgangen av 2012.

Omfanget av salgsvolumet, som har ligget på samme nivå siden 2014, så en 

konsolidering i 2015 og en betydelig økning på 10,8% i forhold til året før, fortsatt 

under verdiene som ble registrert i slutten av 1980-tallet. Ifølge Ance data er det 

ca 440 000 boliger solgt i fjor og tallet forventes å øke i 2016. 

Den positive inkluderer innebærer både hovedstaden og ikke-storbyene. Hussal-

get vokser over hele landet. 

Nord-Italia er fortsatt det største vekstområdet (13%), etterfulgt av midt i landet 

i tråd med nasjonale priser (10,7%) og South Queens (7%). Nord og Sør er også 

justert mellom byene og resten av territoriet, til fordel for førstnevnte, mens i sen-

teret er det største tallet funnet i ikke-storbyer (12,4%).

Dataene må imidlertid leses uten å overse noen viktige elementer:

• For hjemmebruk er det nødvendig å ta hensyn til at behovene ved kjøpets 

grunnlag før eller senere vil gjøre salget av salget;

• Det er vist at i lys av et bilde av større tillit til husholdninger, er kredittkanalens 

gjenopprettede levedyktighet en av de viktigste drivkreftene bak gjenoppret-

telsen av eiendomsmarkedet.

• Rentene har blitt redusert ytterligere og bankenes kreditt økt, for å beholde en 

mer selektiv natur enn eksisterende praksis før krisen 2008-2009;

• Fallet i husets nominelle priser i 2014 har ført til økt innkjøpspraksis.

6 AA.VV., Osservatorio Congiunturale sull’Industria for konstruksjon i Italia, ANCE, 2015
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Den eksisterende byggemassen og behov for renovering

Tiltak for rehabiliteringer ikke bare en drivkraft for byggesektoren for å komme 

seg ut fra den økonomiske krisen, men blir stadig et presserende behov. Ifølge 

Ispra-data hadde italiensk jordsementering de siste fem årene med en hastighet 

på 8mq / sekund, med en okkupasjon på 7% av hele territoriet i 2014, en økning 

på 4,3 prosentpoeng i forhold til på 1950-tallet: et bekymringsfullt faktum, men 

fremfor alt ikke bærektaftig når den sees i sammenheng med markedskapasiteten. 

I absolutt termer kan jordforbruket betraktes som 21.000 kvadratkilometer av vårt 

territorium.

I løpet av de siste årene sammen med den økonomiske krisen har en nedgang i 

vekstraten for denne parameteren blitt registrert, men på grunn av den samtidige 

sammentrekningen av markedskapasiteten vil en slik utvidelse kreve ca 130 000 

usolgte boliger, tatt i betraktning de ferdige, og de som er til salgs ”på papir” i 

henhold til undersøkelsen Real Estate Scenarios utført av den ukentlige ”Edilizia 

e Territorio”. Et svært variert bilde dukker opp i regionene og de fire storbyene 

(Roma, Milano, Torino, Bologna), men med en samlet verdi på en femtedel av bo-

ligsalget registrert i 2011.

Hvis mengden usolgt eiendom stiger parallelt, er eksisterende eiendeler gjen-

stand for økende forverring. Mer enn 70% av boligene er bygget før 1970-tallet og 

møter ikke dagens behov og standarder. 

En fjerdedel av hele boligområdet består av bygninger bygget før 1946; 

1,832.504 bygninger, eller 15% av totalene, før 1919; Av disse er 4,1% i dårlig til-

stand. Nordvest (over 21%) og senter av landet (18,5%) er størst i forhold til meng-

den daterte bygninger, mens sør og øyer har de høyeste prosentene av bygninger 

i dårlig tilstand.

Som nevnt i den 6. årsrapporten om sikkerhet i Italia (2009), utviklet av Cnipa 

og Censis, utgjør energiavfall i boligbransjen alene over 8 milliarder euro. Spesielt 

bemerker Enea at energiforbruket i boliger til varmeanlegg og varmtvann repre-

senterer ca 30% av det nasjonale energiforbruket og produserer ca 25% av de 

nasjonale utslippene av karbondioksid. 

Resultatet er at energien som brukes i en sesong for å varme opp til 20 ° C og 

kjøle ned til 26 ° C, er i stor grad spredt av strukturer (tak, vegger, vinduer) og bare 

en del av anlegget.

Reklamasjonsprosessen er preget av bruk av materialer og komponenter som 

ikke oppfyller standardiserte ytelseskrav eller ikke er karakterisert med ytelse og 

kvalitet.

Byggebransjens aktører var ikke opptatt av å utvide sin ”teknologikultur” til 

sine kunder, da de ikke utnyttet dataene knyttet til teknologinivået som var ble 

implementert for å lage ”trygge og bærekraftige” bygninger. Hittil er styringen 

av oppgraderingsprosessen utført med verktøy lånt fra nybyggingssektoren, som 

ikke kan gjennomføres uten tilpasning og optimalisering. 

Det er avgjørende å definere og nøyaktig styre prosessegenskapene for å sikre 

åpenhet, kostnad og ytelsesnivå, for inngrep. 

I tillegg til tross for at oppgraderingsprosessen er preget av økende bruk av 

innovative teknologier og komposittmaterialer, utnytter markedet ikke fullt ut 

potensialet til disse teknologiene til å fungere i samsvar med kostnadsoptimalise-

ringskriterier. Denne begrensningen skyldes også mangelen på et system som er 

tilgjengelig for å behandle involverte, som muliggjør en gjennomsiktig styring av 

prosessen.

I tillegg til å behandle åpenhet og tilrettelegging av tilgang til markedsregler, vil 

implementeringen av digital kommunikasjonsteknologi i byggesektoren bidra til å 

oppnå større grad av deltakelse og sosial inkludering, som er nødvendig for kultu-

rell vekst av borgere, som kan få en større grad av bevissthet og samvittighet. For 

dette formål er gjennomsiktigheten av eksisterende informasjon når det gjelder 

tilgjengelighet, brukbarhet og brukbarhet av data, en viktig spak for gjenoppstart 

av virksomheten i sektoren. 

Regenereringsintervensjon bør ikke bare betraktes som sin romlige transforma-

sjon, men det er nødvendig å vurdere potensialet til å utløse dygtig atferdslogikk 

med urbane skalapåvirkning. 

Fremming av en ny levestandard innebærer også integrering av bygget med inn-

ovative miljøbelastningssystemer med lav miljøbelastning eller intelligent samling 

av avfall som karakteriserer den intelligente byen, samt å finne tekniske løsninger 

til systemer som tilhører IKT-industrien, rettet mot målene med større sikkerhet 

og tilgjengelighet for å lette ulike brukergrupper.

Info om arbeidsmuligheter relatert til faglig kompetanse i BIM

Med henvisning til Anfayos undersøkelse om økonomisk BIM-verdi i Italia, kan 

vi opplyse at det er ca. 1 milliard euro i 2015, blant offentlige anskaffelser og store 

prosjekter, utført av relevante nasjonale bedrifter. Videre må vi understreke at inn-

samlede data bare refererer til prosjekter der retningslinjer eller buddokumenter 

eksplisitt siterer BIM-prosedyrer. Det betyr at tallet kan være enda høyere når det 

7 Munafò M. et al., Il consumo di suolo in Italia, utgave 2015, ISPRA
8 Frontera M., La casa che non si vende, Edilizia e Territorio, il Sole 24 Ore, 21 mai 2012 
9 AA.VV., Annuario Statistico Italiano 2015, ISTAT - Statens institutt for statestikk 10 AA.VV., Il BIM in Italia: un quadro della situazione, Anafyo, 2015
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tas hensyn til designfaser der BIM-modeller ble produsert selv uten en eksplisitt 

forespørsel fra eieren.

I dette begrensede rammeverket er 450 anskaffelser blitt analysert, og både 

bygninger og infrastrukturer tas med. Det gjennomsnittlige prosjektbeløpet er 

76 mill euro med topper på 120 mill eller mer for helsepersonellbygg. Selv om 

BIM-prosedyren fortsatt er ny for den italienske byggebransjen, viser de første 

resultatene allerede klare økonomiske fordeler i forhold til bygningens størrel-

se og verdi. Mindre oppmuntrende er den geografiske fordelingen av dataene, 

siden 80% av erfaringene har blitt utført i Nord-Italia, mens det sør i landet er 

helt uutnyttet, som vist på bildet. Uansett, på bakgrunn av denne analysen og i 

samsvar med den nye italienske lovgivningen, kan vi forvente en imponerende 

vekst de neste årene.

Prosjektanalysen viser at 60% av totalen er knyttet til offentlige forsyninger; 35% 

av dem er helsetjenester, offentlige bygninger og infrastruktur. 

De resterende 40% refererer til private destinasjoner som kontorer, boliger og 

tertiær sektor generelt.

Hvis vi analyserer prosjektets økonomiske aspekt, endres tallene til fordel for 

helseprodusenter som utgjør nesten 50% av totalen, etterfulgt av 35% kontorloka-

ler og senere fra utstillingslokaler, boliger, skoler og tertiære bygninger.

Videre er det viktig å merke seg at 66% av prosjektene i denne analysen gjelder nye 

bygninger, 19% for byggverk og 15% for blandet konstruksjon (nye konstruksjoner og 

inngrep på eksisterende). 

I mange situasjoner var det en klar oppdeling mellom riving og byggefase, som 

bare har brukt BIM til byggefasen. Partiene hvor bare nedrivningen ble utført, er 

utelukket fra tellingen. Rivingskostnadsestimater og en rekke grafiske referanser for 

å validere prosjektlekkasjer ved hjelp av tverrfaglige integrerte modeller, er blitt bedt 

om både i bygg og blandet arbeid.Figur 19: Geografisk distribusjon av prosjekter utført med BIM-prosedyre. 80% av prosjektete har blitt 
gjennomført i Nord-Italia, mens i den sørlige delen er helt uutnyttet (kilde: Anafyo).

Figur 20: Dataanalyse om prosjektbruk og designtypologi (kilde: Anafyo).
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BIM-relatert trening
I dette kapittelet fokuserer vi spesielt på italiensk utdanningssystem relatert til 

BIM. Av denne grunn må vi kort oppsummere det nasjonale utdanningssystemet 

og yrkesopplæringssystemet.

Den første obligatoriske syklusen av skolegang foregår over en 8-årig periode 

og inkluderer grunnskole (5 år) og videregående skole (3 år), avsluttende med en 

slutteksamen.

Elevene deretter velge:

• Å fortsette sine studier i videregående skole i 5 år som avsluttes med slutteksa-

men, slik at elevene kan gå inn på høyere utdanning.

• Å registrere seg for yrkesopplæring under regi av regionene i 3 år for å ut-

arbeide yrkeskompetanse. Dette gjør at de kan begynne å jobbe eller gå på 

videregående skole for å fortsette sine studier eller spesialisere seg i et postkva-

lifikasjonskurs. Denne spesialiseringen gir studentene mulighet til å delta i IFTS 

(ikke-universitets høyere teknisk opplæring) og ITS (Istituti tecnici superiori).

• Å melding til yrkesopplæring som veksler mellom arbeidserfaring og teori og 

gir unge mulighet til å skaffe seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter 

som de vil kunne bruke på arbeidsmarkedet.

Horisontal mobilitet i begge retninger er mulig mellom det vanlige utdannings-

systemet og yrkesopplæringen.

Det er opprettet yrkesopplæringssentre i de områdene hvor skoler, universite-

ter, bedrifter og forskerteam samarbeider om samme tema. 

Høyere tekniker diplomer kan tildeles etter 4 til 6 semestre av kurs i henhold 

til spesialitet studert i høyere tekniske institutter (ITS - Istituti tecnici superiori). 

Høyere yrkesopplæring som fører til et diplom (2 semester) tilbys av regionene i 

forhold til lokale og regionale krav innenfor rammen av IFTS (Istruzione Formazi-

one tecnica superiore). 

Universiteter utfører den tradisjonelle generelle høyere utdanningen, men fore-

slår enda hyppigere yrkeseksamener innen helse, medisin og kunst, over en varia-

bel varighet, også yrkesrettet mastergrad.

Innenfor disse rammene vil vi fokusere på hvordan BIM trening utføres i Italia. 

Det er obligatorisk å understreke, igjen, hvordan BIM-emnene fortsatt er nye i vårt 

land, og derfor er treningssystemet fortsatt underutviklet.

Bakgrunnsoversikt over BIM-relaterte treninger i landet

Selv om BIM er et ganske nytt området i Italia, kan vi enkelt finne ut at ut-

viklingen av de første treningsprogrammene dateres for mer enn 15 år siden. På 

universitetsnivå, på grunn av utnyttelse av forskningsresultater i kurs, introduserte 

avdelinger for arkitektur og anleggsteknologi undervisningen i BIM for flere år 

siden. Blant annet begynte arkitekturdepartementet ved Universitetet i Ferrara å 

undervise i BIM-programvare på 2000-tallet.

I dag, selv om det BIM-relaterte læresystemet ikke er konsekvent strukturert, 

kan flere erfaringer identifiseres på ulike nivåer.

Videregående opplæring

Nasjonale programmer for videregående opplæring og regionale programmer 

for yrkesopplæring inkluderer ennå ikke BIM-undervisningen. Likevel har flere 

4.2

Figur 21: Italiensk utdanningssystem (kilde: europeisk portal for ungdom i yrkesopplæring).
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erfaringer blitt gjort de siste årene, selv om det ikke er mulig å samle strukturerte 

data innen området. Siden slike erfaringer ofte er opp til en enkelt lærer i stedet 

for skolens retningslinjer, kan de lett begrenses i tide.

Takket være registreringer av ferdighetene til førsteårsstudenter ved Institutt 

for arkitektur ved Universitetet i Ferrara, er det mulig å legge merke til et økende 

antall studenter som allerede har erfart bruken av BIM-programvare under videre-

gående opplæring. Selv om fokuset er mer i retning av bruk av programvare enn 

på motodisk tilnærming, er dette en positiv utvikling.

Studenter som allerede har kjennskap til BIM-programvare, kommer fra to for-

skjellige skoler.

• Yrkesskole for landmålere (bygningsteknikkere) - fra lav til høy kompetanse i 

BIM (arkitektur) i en eller flere programmer; Frekvens: ofte.

• Vitenskapelig videregående skole - fra lav til middels ferdigheter i BIM (arkitek-

tur) i en programvare; Frekvens: fra sjelden til ganske ofte.

Høyere utdanning

Høyere yrkesskoler innen bygningsteknologi er trolig mer fokusert på BIM-un-

dervisning på grunn av en bedre forbindelse med arbeidsmarkedet. BIM ferdighe-

ter, som vist i forrige kapittel, blir mer og mer verdsatt og forespurt av byggebran-

sjen. Høyere yrkesfaglige skoler må lære unge fagfolk mer den praktiske bruken av 

BIM i stedet for motodisk tilnærming. 

I tillegg er det lett å forvente at fagfolk fra høyere yrkesskoler vil ha BIM-spesi-

alistens ferdigheter. Av denne grunn er det nødvendig med en felles definisjon på 

regionalt nivå, og høyere yrkesfaglige skoler må hele tiden utvikle og oppgradere 

sine programmer basert på enten den nasjonale byggesektoren eller de mest av-

anserte internasjonale erfaringene.

På universitetssiden kan vi enkelt si at vi har den mest utbredte opplæringen i 

BIM-feltet. Faktisk har nesten alle institutter i arkitektur eller ingeniørfag allerede 

minst et kurs der BIM-metodikk er introdusert. 

Videre går mange av dem også dypere i detaljer. Videre, på grunn av den italien-

ske arkitektoniske arven, forsøker enkelte avdelinger også å integrere nye tilnær-

minger om hvordan man bruker BIM til eksisterende bygninger i undervisningen.

Opp til bachelor og master grad er BIM-relatert opplæring ofte kun relatert til 

teknisk tegning, og utnytter bare litt av BIM-fordelene langs hele byggets livssy-

klus. Den arkitektoniske forfatteren er fortsatt den mest anerkjente BIM-bruken, 

mens en mest avansert utnyttelse av data på bygninger ennå ikke er kommet. Vi 

vil gjerne si at opptil dette utdanningsnivået er systemet fortsatt fragmentert og 

trenger bedre integrering.

I stedet er situasjonen i post-graduate utdanning betydelig forskjellig. Det kan 

vise seg å være nødvendig med en topp-ned tilnærming. 

Faktisk, siden BIM-revolusjonen er en metodisk tilnærming selv med konsekven-

te praktiske endringer, må den italienske byggebransjen omdefinere kravene til 

nye stillinger. I disse rammene ser den tidlige utviklingen av mer strukturert et-

terutdanningssystem ut som å være mer naturlig og nødvendig.

I de siste årene har det faktisk blitt etablert forskjellige post-master, hver med 

sitt spesifikke fokus. Uansett er hvert program metodisk strukturert for å dekke 

hele byggets livssyklus, samt BIM-dataforfattering, behandling og kontroll. Videre, 

siden etterutdanning er adressert til fagfolk som allerede har erfaring fra bygge-

bransjen og har som mål å forvalte byggeprosessen på en bedre måte, er det høy 

oppmerksomhet rundt undervisning i ledelsesteknikker.

Post-graduate master kurs kan deles inn i to forskjellige nivå, som følger.

• 1° nivå mester: den kan utvikles av universiteter eller private institusjoner; 

bachelorgrad er et påmeldingskrav; Dette tilsvarer en mastergrad.

• 2° nivå mester: den kan kun utvikles av universiteter; mastergrad er et påmel-

dingskrav; Dette kan ikke sammenlignes direkte med noen internasjonal kvali-

fikasjoner.

Tabellene nedenfor oppsummerer de tilgjengelige 2-trinns master-kursene, ut-

viklet av universiteter og adressert til opplæring for å gi høyest kompetanse innen 

BIM for vårt land.

Andre offentlige og private organer og organisasjoner som arbeider med 

BIM-opplæring

Etter at implementeringen av BIM-teknologi og metodikker ble et aktuelt tema 

Figur 22: Andre kurs tilgjengelig i Italia

Institusjon Tittel Varighet

Politecnico di Milano
Scuola Master 
Fratelli Pesenti 

BIM leder 1 år

Università 
degli Studi di Brescia

BIM-basert byggeledelse 1 år

Università di Roma - 
La Sapienza

Bygningsinformasjonsmodellering 1 år

Università 
degli Studi di Ferrara

eBIM: eksisterende 
bygningsinformasjonsmodellering 
for prosjektledelse på eksisterende bygg

1 år

Università di Pisa Master B.I.M. 
(Bygningsinformasjonsmodellering)

1 år
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blant fagfolk innen byggesektoren, har det vært utviklet flere forskjellige opplæ-

ringsprogrammer de siste årene av private organer med ganske vellykkede resul-

tater. De fleste fagfolk som jobber i sektoren har en form for BIM kompetanse, i 

ulik grad.

Alle fagforeninger har nylig innført en obligatorisk ”kontinuerlig opplæring”. 

Dette betyr at alle profesjonelle som trenger å bli innmeldt i en forening for å tilby 

sine tjenester til publikum, må søke om ulike kurs i løpet av tiden og forbedre sin 

kompetanse. Selv om noen kurs er direkte utviklet av profesjonelle foreninger, er 

de fleste slike kurs arrangert av private på jakt etter akkreditering.

På grunn av dette er det ikke mulig å nevne hvert enkelt opplæringsbureau 

fordi firmaer som ikke har noen erfaring med BIM, har omorganisert seg for å tilby 

BIM opplæring. Dermed var det nødvendig med en kvalitetskontroll av faglig fore-

ning, for å bekrefte i detalj kompetansen til det promoterende byrået for å sikre en 

kvalitativ opplæring for sine kunder. De faglige foreningene som er mest involvert 

i BIM-trening er arkitekter, ingeniører og landmålere.

Eksisterende faglige kvalifikasjoner relatert til BIM i Italia

Som nevnt i forrige kapittel om utvikling av nasjonale standarder, pr dags dato 

er det ingen offentlig definisjon av faglig kvalifisering gitt av loven. Utgivelsen av 

UNI 11337-7 vil være spesielt viktig, fordi den vil definere de profesjonelle rollene 

som er involvert i BIM-prosessen, inkludert BIM-lederen, BIM-koordinatoren og 

BIM-modellereren / spesialisten.

Rollene forventes å bli definert og implementert til å være i samsvar med itali-

enske krav etter lov og marked. Mens det ventes på de nasjonale standarder, kan 

italienske fagfolk frivillig søke om sertifisering fra private organer. For eksempel 

tilbyr ICMQ-sertifiseringsbyrået, som ligger i Milano, allerede en prosedyre for å 

sertifisere kompetanse i BIM. 

Sertifiseringen er utviklet i samarbeid med Building Smart Italia, og refererer så 

mye som mulig til lover og standarder som allerede er publisert. I ICMQ-skjemaet 

anerkjennes følgende tre faglige kvalifikasjoner.

BIM SPESIALIST: kan bruke programvaren til realisering av et BIM-prosjekt i 

henhold til faglig kompetanse (arkitektur, bygg, anlegg og miljø) og forstå og bru-

ke den tekniske og operasjonelle dokumentasjonen for produksjon av fysisk ar-

beid og av modeller (standarder og prosedyrer).

BIM KOORDINATOR: er i stand til å administrere og koordinere tverrfaglige 

BIM-prosjekter i henhold til ressursene, standardene og forretningsprosedyrene 

og bruke programvareverktøyene som trengs for å koordinere BIM-prosjektets 

kontroll og ledelsesaktiviteter. Personen vet også hvordan man bruker program-

vare for redigering av BIM-modeller for en eller flere disipliner og er i stand til å 

forstå, bruke og oppdatere teknisk og operativ dokumentasjon av arbeidsordre og 

produksjon (standard og prosedyrer).

BIM LEDER: er i stand til å administrere og koordinere tverrfaglige BIM-pro-

sjekter i henhold til ressurser, standarder og forretningsprosesser. Han er ansvar-

lig for å håndtere og koordinere informasjon for leverandører som er involvert 

i prosjektdesign, implementering og styringstjenester. Han er også ansvarlig for 

implementeringen av BIM-prosessen og strategien i selskapet og utarbeidelsen av 

den tekniske og operasjonelle dokumentasjonen av arbeidsordre og produksjon 

(standard og prosedyrer).

De to første nivåene er delt inn i to spesialiseringer, ”Building” og ”Infrastructu-

re”, som omhandler design, implementering og styring av ulike verk:

BYGGE: Byggearbeid på bolig-, kultur- og administrasjonsområdet, sport og un-

derholdning, produktiv og kommersiell og territoriell planlegging.

INFRASTRUKTUR: infrastruktur som veier, jernbaner, elvbarrierer, teknologiske 

nettverk, havnearbeid og alle verk som har sterk sammenheng med territoriet der 

de settes inn.

BIM LEDER-profilen er en transversal figur i bygg og infrastruktur spesialise-

ringer, da den jobber med styring og koordinering av tverrfaglige arbeidsgrupper 

innen bygg- og infrastrukturprosjekter innen de ulike fagområdene innen prosjek-

tering og arkitektur. Sertifisering utstedes ved bestått eksamen, ved å demonstrere 

at kravene angitt i tabellen er oppfylt.

Figur 23: Faglige foreninger i byggebransjen (arkitekter, ingeniører og landmålere)

Faglig forening Antall medlemmer (Cresme 2010)

National Council of Architects 
and its regional association

149.893

National Council of Engineers 
and its regional association

213.399

National Council of Architects 
and its regional association

111.145
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Fokus på BIM-relatert forskning
Etter at BIM-metodikker og teknologier ble utviklet for å møte kravene til nye 

bygninger, er den italienske forskningen innenfor BIM-feltet hovedsakelig relatert 

på hvordan man gjør disse teknologiene kompatible med et omfattende panorama 

av eksisterende bygninger. 

For å imøtekomme disse forventningene har flere universiteter og forsknings-

sentere begynt å utvikle egne undersøkelser på BIM, med fokus på ulike temaer. 

På grunn av en økende interesse for BIM-forskning, er det ikke mulig å ha en 

komplett oversikt.

Følgende diagram oppsummerer noe av den viktigste forskningen.

Det Det som også bør nevnes er INCEPTION-prosjektet, som startet i juni 2015 

og varer i fire år, ledet av avdeling for arkitektur ved Universitetet i Ferrara, burde 

bli nevnt.

INCEPTION-prosjektet

Prosjektet har blitt brukt under Arbeidsprogrammet: «Europa i en endrende ver-

den, innovative og reflekterende samfunn (Call - Reflective Societies: Kulturarv og 

europeiske identiteter, Reflektiv-7-2014, Avansert 3D-modellering for tilgang til og 

forståelse av kulturelle eiendeler i Europa). Dette forskningsprosjektet har mottatt 

midler fra EUs H2020 rammeprogram for forskning og innovasjon i henhold til 

Grant-avtalen nr. 665220.

INCEPTION-prosjektet tar sikte på å utvikle avansert 3D-modellering for å få 

tilgang til og forstå europeiske kulturobjekter. De viktigste innovasjonene som 

foreslås av prosjektet er relatert til nyskapende teknologier for å skape 3D-model-

ler med en inkluderende tilnærming til kulturarv, muligheten til å oppnå interope-

rable modeller som kan berike tverrfaglig kunnskap om europeisk kulturidentitet 

av ulike brukere, utvikling av en åpen standard plattform for å ”inneholde”, imple-

mentere og dele de digitale modellene.

En av de mest utbredte tilnærmingene til historiske bygninger er knyttet til en 

3D digital semantisk modell, basert på BIM-teknologi. 

Forventningene på dette er ganske brede, men de arkitektoniske forskjellene 

gjør oppgaven ganske vanskelig. Hva er merverdien av å bruke en språklig ressurs 

til det arkitektoniske problemet, er fortsatt et åpent spørsmål, samt hvordan man 

Figur 24: Krav til å søke om frivillig profesjonell kvalifisering fra ICMQ

Krav BIM spesialist BIM koordinator BIM leder

Utdannelse Videregåendevitnemål

Generell 
arbeidserfaring

Ingen erfaring 
kreves Minst 3 år Minst 5 år

Spesifikk 
arbeidserfaring 
med BIM

Ingen kjennskap 
til BIM-verktøy

Minst 2 år 
med videregåend-
evitnemål, 1 år 
med bachelorgrad

Minst 2 år 
med koordinering 
og ledelseserfaring 
med BIM-metoder 
med videregående 
vitnempl, 1 år med 
bachelorgrad

4.3

Figur 25: Hovedforskning på BIM i Italia

Universitet
Avdeling
Forskningssenter

Hovedområdet

Politecnico Milano – 
Institutt for arkitektur, 
byggemiljø og byggteknikk

BIM-applikasjon og standardisering, BIM 
for eksisterende bygninger. Building Smart 
Italia er vert på denne avdelingen.

Politecnico Torino – TEGNING 
TIL FREMTIDEN forskningssenter

BIM-applikasjon, data interoperabilitet, 
BIM-basert anleggsledelse, VR / AR.

Universitetet i Aquila – Institutt 
for byggingeniør, arkitektur og miljø

Bygningsinformasjonsmodellering for 
historiske bygninger, integrasjon av 
seismiske data og strukturell undersøkelse.

Universitetet i Brescia - Institutt 
for byggingeniør, miljø, arkitektur 
og matematikk

BIM-basert byggeledelse, BIM for 
bærekraftige bygninger, BIM innvirkning 
på budprosessen.

Universitetet i Ferrara – Institutt 
for arkitektur, DIAPReM / TekneHub 
forskningssenter

BIM for eksisterende bygning, BIM 
prosesshåndtering, H-BIM for tilgang 
til og forståelse av kulturarv, H-BIM 
semantikk, VR / AR.

Universitetet i Marche – Institutt 
for byggingeniør og arkitektur

BIM for historiske bygninger, 
undersøkelsesintegrasjon, metadataanalyse 
og semantikk for historisk arvbeskyttelse.

Universitetet i Rome “La Sapienza” – 
CITERA forskningssenter

BIM for historiske bygninger 
og BIM-basert Anleggsledelse.
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identifiserer en effektiv BIM-tilnærming til semantisk anrikning og modellstyring 

av kulturarven.

Hittil har INCEPTION-prosjektet definert tilnærmingen og metoden for seman-

tisk organisering og datahåndtering mot H-BIM-modellering, samt en foreløpig 

nomenklatur for semantisk anrikning av 3D-modeller av arv, har blitt satt opp. 

Organiseringen av konsolidert kunnskap utføres etter en bestemt arbeidsflyt for 

å få dem egnet til gjenbruk i en H-BIM semantisk modell, i samsvar med digital 

dokumentasjon og fangstprotokoller som er utviklet. Likevel, å utvikle en H-BIM 

er en komplisert ”reverse engineering” prosess. I henhold til INCEPTION-arbeids-

flyten begynner den med å dokumentere brukernes behov, ikke bare eksperter, 

men også brukere på lavere nivå. Etterspørselen førte til ”hvordan” og ”hvilken” 

«survey» informasjon skal inkluderes i H-BIM.

Fra standardiseringen for H-BIM-modellering er metoden for sammenslåing av 

IFC-modeller og semantiske data blitt definert. Identifikasjonen av semantisk onto-

logi og datastruktur for kulturarv for informasjonskatalogisering vil tillate integra-

sjon av semantiske attributter med hierarkisk og gjensidig aggregerte 3D digitale 

geometriske modeller for styring av arvinformasjon. Utviklingen av semantiske 

3D-rekonstruksjoner, integrert med immateriell informasjon og sosialt miljø, struk-

turering av digital representasjon av bygninger og steder, vil føre til at modeller 

blir mer tilgjengelige og implementerbare i et Heritage-BIM-miljø, basert på Open 

BIM-standarden (IFC, IFD , etc.).
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5. KONKLUSJON5. KONKLUSJON

Sammenligning av eksisterende profesjonell kvalifikasjon i de tre deltakende lan-

dene (Italia, Finland og Norge), analyse av nåværende status inne BIM i de tre 

landene og utveksling av god praksis.

BIM har blitt brukt i Finland i stor grad uten regjeringsbaserte krav. BIMs retnings-

linjer / håndbøker er utviklet i flere separate forsknings- og utviklingsprogrammer 

eller prosjekter, og er nå en del av utviklingen under buildingSMART Finland med 

samarbeid mellom industri og offentlige organisasjoner. Medium eller små bedrif-

ter er fortsatt ikke fullverdige brukere av BIM, mens de største selskapene har im-

plementert BIM og har erfart fordelene. Næringslivet er interessert i å utføre mer 

forsknings- og utviklingsaktiviteter rettet mot BIM og «lean construction».

I Finland er BIM-relatert undervisning / trening hovedsakelig tilstedet på vide-

regående (yrkesmessig) nivå av utdanningssystemet. Det er også mange kurs og 

studieprogrammer tilgjengelig på universitetsnivå for å gi grunnleggende forståel-

se innenfor emnet. Kurs / BIM programvareopplæring er også tilgjengelig i privat 

sektor.

Noen av de mest diskuterte forskningsemner relatert til BIM i Finland er; å studere 

utfordringene for å utnytte BIM til byplanlegging samt for anleggsforvaltning for 

bygninger og broer.

Konklusjon,

• BIM Retningslinjer beskriver hvilken informasjon som må modelleres, hvordan 

du gjør det, og til hvilket nøyaktighetsnivå i ulike faser - grunnlaget for imple-

menteringen

• I gjennomføringen er pilotprosjektene svært viktige, ”ingenting” skjer med næ-

ringen uten pilotprosjekter

• Det finnes et stort behov for BIM utdanning og den må også utvikles

• Kunder og byggekonsulenter er viktige ledere for BIM-implementeringen

BIM utvikler seg og innføringsarbeidet vil være kontinue

BIM har blitt implementert i norske AEC- og FM-bransje, fordi det har vært et 

krav fra regjeringen siden 2010. BIMs retningslinjer / håndbøker er hovedsakelig 

utviklet av buildingSMART Norway i samarbeid med industri og offentlige orga-

nisasjoner. Videre har BIM implementering gitt fordeler til AEC og FM ved å øke 

produktivitet, redusere feil og utveksle informasjon. Medium eller små bedrifter 

er fortsatt ikke fullverdige brukere av BIM, mens de største selskapene har im-

plementert BIM og har erfart fordelene. Næringslivet er interessert i å utføre mer 

forsknings- og utviklingsaktiviteter rettet mot BIM og «lean construction». I tillegg 

benyttet norsk industri Lean byggprinsipper som Last Planner, Pull Scheduling, 

Contemporary Engineering og Virtual Design Construction (VDC), samlokalisering 

med BIM. Noen av de store selskapene er interessert i å implementere lean bygge-

prinsipper med BIM.

I Norge gjennomføres BIM-relatert undervisning hovedsakelig innenfor høyere 

utdanningsinstitusjoner. 

Det er få kurs og få studieprogrammer tilgjengelig på universitetsnivå for å gi 

grunnleggende forståelse om emnet, men yrkesskolene har noen kurs som tilbys. 

I tillegg har buidlingSMART Norway introdusert en nettbasert sertifiseringspro-

sess for å dokumentere kompetanse innenfor BIM. Denne prosessen dekker ikke 

BIM-programvareopplæring. I privat sektor er det kurs / BIM programvareopplæ-

ring tilgjengelig.

Noen av de mest diskuterte forskningstemaene relatert til BIM i Norge er studier 

av utfordringene som oppstår etter at  BIM er implementert i en organisasjon og 

bruk av «lean construction» -verktøy med BIM. Videre er BIM-relatert forskningsar-

beid hovedsakelig case study-basert forskning, og erfaringer fra hver case-studie er 

dokumentert.

I Italia blir BIM stadig et mer aktuelt tema blant byggebransjens aktører, og 

regjeringen. Resultater fra denne forskninger viser imidlertid at det fortsatt er noe 

forvirring rundt BIM. Ikke alle er klar over de reelle potensialene som denne meto-

den gir. Selv om BIM-verktøy og teknologi begynner å brukes, er vi fortsatt langt fra 

det som kan kalles en riktig bruk av bygningsingformasjonsmodellering.

Byggherrer har ikke et klart bilde av fordelene BIM kan gi. Det ser ut til å være 

en oppfatning av en potensielt nyttig innovasjon, men det er fortsatt noen skepsis. 

Det er antageligvis et tilstrekkelig antall saker som kan identifiseres som eksempler 

på god praksis.

Videre bør også det konstante og merkbare engasjementet i italiensk forskning, 

selv om det er dårlig finansiert på nasjonalt nivå, for å fremme anvendelsen av BIM 

til panoramaet av eksisterende bygninger påpekes. Innføringen av spesifikke stan-

darder og oppnåelse av akademisk modenhet kan føre til at Italia raskt gjenoppret-

ter gapet til andre nasjoner. Kun kunnskap og erfaringer fra eier- og byggebransjens 

aktører vil løse den farlige dikotomi mellom verktøy og prosesser til fordel for en 

felles metodisk definisjon.

Til slutt er behovet for å forbedre opplæringsprogrammene på alle nivåer, for å 

gjøre byggebransjens aktører mer bevisst, en av de viktigste oppgavene som må 

utføres i nærmeste fremtid.
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Finland Norway Italy

Lovgivning Det finnes ingen 
offentlige lovgivngng

Bruk av BIM er et 
offentlig krav fra og 
med 2010

Det er ikke 
bestemt lovgivning 
selv om den nye 
innkjøpslovgivningen 
innfører bruk av 
BIM i offentlige 
anskaffelser.

Retningslinjer Retningslinjer er 
gitt av forskere 
og næringer - 
buildingSMART 
Finland

BIM retningslinjer 
/ håndbøker er 
hovedsakelig utviklet 
av buildingSMART 
Norway i samarbeid 
med industri 
og offentlige 
organisasjoner.
Offentlig sektor i 
Norge har frigjort sine 
BIM-standarder siden 
2008

For å gå mer i detalj 
og sikre en reell bruk 
av BIM-verktøy i den 
italienske byggepro-
sessen, kommer den 
italienske organisa-
sjonen for standar-
disering (UNI) til å 
utgi et nytt komplett 
standardsett som 
heter UNI 11337 
“Digital styring av 
bygningsinforma-
sjonsprosesser”.

Grad av 
implementering i 
industrien

Høy grad Høy grad Liten grad

Yrker relater til 
BIM

BIM-leder, BIM-
koordinator, 
BIM-teknikker og 
BIM-konsulent

BIM-leder, BIM-
koordinator, 
BIM-teknikker og 
BIM-konsulent

BIM-leder, BIM-
koordinator, 
BIM-spesialist. De 
to første nivåene er 
delt inn i to “Bygg” 
og “Infrastruktur” 
spesialiseringer 

Utdanning og 
opplæringskurser

Universitet
På universitetsnivå 
undervises BIM på 
alle universiteter som 
har egen utdannings-
linje for ingeniørfag. 
Eksempel på kurs ved 
Universitet i Oulu:
BIM i Bygg Design - 
grunnkurs (CADS), 5 
studiepoeng
BIM for strukturde-
sign (Tekla Structu-
res), 5 studiepoeng
Utforming av 
kabelstøttede broer 
for internasjonale 
prosjekter - Bridge 
BIM, 5 studiepoeng

Universitet
Noen av universite-
tene i Norge holder 
BIM-kurs og flere 
høyskoler har spesiel-
le BIM-studier.

VET
Yrkesskoler tilbyr 
BIM-kurs:
BIM-tekniker kurs 
(konstruksjon / instal-
lasjoner)
Programvare trening:
ArchiCAD, Revit, 
AutoCAD Solibri, 
SketchUp, Autocad, 
Excel, Magicad, DDS

Videregående 
opplæring
Nasjonale 
programmer for 
videregående 
opplæring 
og regionale 
programmer for 
yrkesopplæring 
underviser ennå ikke i 
BIM. Likevel har flere 
erfaringer blitt utført 
i de siste par år, selv 
om det ikke er mulig 
å samle strukturerte 
data om emnet.

Informasjonsmodelle-
ring og automatisering 
innen konstruksjon 
og vedlikehold av 
infrastruktur, 5 stu-
diepoeng
Informasjonsmodelle-
ring og automatisering 
innen bygg og vedlike-
hold, 5 studiepoeng.

VET
Det er ingen spesifik-
ke og allment aner-
kjente kvalifikasjoner 
utviklet i Finland 
enda. Vi har diskutert 
med noen universi-
teter og universiteter 
for anvendt vitenskap 
om slike kvalifikasjo-
ner vil være nyttige for 
næringen.

Seminarer
Metropolia University 
of Applied Sciences 
har ganske aktivt 
arrangert BIM-works-
hops, seminarer og 
kurs. Universitetet i 
Oulu har arrangert 
flere infra BIM- og au-
tomatiseringsverkste-
der på Ouluzone-sen-
teret nær Oulu.

Student seminar
Studentseminarer ar-
rangeres av buildingS-
MART Norway for 
å dele ny kunnskap 
om åpenBIM blant 
medlemsbedrifter og 
studenter.
Kurs tilbys av private 
selskaper.
Noen private selska-
per tilbyr praktiske 
generelle BIM kurs, 
kurs på buildingS-
mart sertifisering 
og kurs på dagens 
BIM programvare 
som Solibri, Revit, 
Archicad, Novapoint og 
Infraworks.rks.

Universitet
Opp til bachelor 
og master grad er 
BIM-relatert opplæ-
ring ofte kun relatert 
til tegning, og utnytter 
bare litt av BIM-for-
delene langs hele 
byggets livssyklus.
I de siste årene har 
det blitt etablert for-
skjellige post-master 
programmer, hver 
med sitt spesifik-
ke fokus. Uansett 
er hvert program 
metodisk struktu-
rert for å dekke hele 
byggets livssyklus, 
samt BIM-dataforfat-
tering, behandling og 
kontroll.

VET
Høyere yrkesskoler 
innen byggteknologi 
er trolig mer fokusert 
på utnyttelse av 
BIM-undervisning på 
grunn av en dypere 
forbindelse med 
markedet.

Kurs tilbys av private 
selskaper.

Sammenligningsdiagram

5. KONKLUSJON5. KONKLUSJON
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