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Nettskyen (eng:cloudcomputing) 

• Er en betegnelse for alt fra 
dataprosessering og 
datalagring til programvare 
på servere som står i eksterne 
serverparker tilknyttet 
internett.

Wikipedia:



• Snart vil cloud utvikle seg inn 
i bedriftens økosystemer. Den nye 
standarden for sluttbrukerne vil 
være å konsumere alle de 
forskjellige type tjenestene fra 
økosystemene, på en rask og 
kostnads-effektiv måte

• For organisasjoner, samfunn og 
sluttbrukere vil skyen på mange 
måter være utgangspunktet for nye 
måter å drive business på, 
innovere og skape vekst

Ref: http://www.tieto.no/tieto-konsepter/tietos-cloud-losninger/var-cloud-visjon

Hva sier Nordens største selskap innen IT-tjenester, Tieto,
om Cloud-løsninger: 



Avgrensing av scope

• Vårt ståsted:
– Se på cloud løsninger innenfor den delen av 

livssyklusen som går fra idé skisse til byggeplass. 
Hvordan kan ulike nivå av cloud tjenester optimalisere 
arbeidsprosesser innen vår hverdag?



• «Med iCloud har du 
alltid nyeste versjon av 
dokumenter, apper, 
notater og kontakter –
på alle enhetene du 
bruker.

• iCloud lar deg dele 
bilder, kalendere, 
plasseringer og mye 
mer med venner og 
familie

Eksempel på nettsky fra privat markedet:



Kan nettsky for proffmarkedet avhjelpe utfordring med modell 
leveranse?

1. Mengde og antall  filer og versjoner av disse

2. Prosjektdata består av mer enn bare design modeller

3. Ikke alle aktører i et prosjekt sitter med fullverdige 
modelleringsverktøy for å se på og håndtere modeller, men skal 
like fullt kunne mene noe om modellene og gi tilbakemelding til 
design. 

4. Deltagere i et prosjekt kan ofte sitte spredt på ulike kontorer i 
ulike land 



«Vi sliter litt med å holde 
orden på alle filene, men de derre

“Brainer’ne” hos rådgiver vet du, de 
klarer jo å holde styr på en uendelig 

mengde med lagnavn og 
modellfiler»

Bård Olav Aune, SKANSKA

Utfordring med modell leveranse. Eksempel: Entreprenør 



Filer  - Ny situasjon
• Nesten 1200.DWF filer, 

ca 45 fagmodell filer, 
22 vegmodell filer 

Filer - Eksisterende 
situasjon

• ca 11 modellfiler

Filer – for Faser: 
• 400.DWF filer             

Ca 55 små modell filer 
33 vegmodell filer

Utfordring 1 : Prosjekter i dag, beskrives vha at stort antall file: 
Eksempel fra by-gate prosjektet Dronning Eufemias gate



Web hotel - avhjelper utfordring 1 og 2

• Struktur på filhåndtering

• Versjonering

• Siste versjon

• Tilgang/rettighets styring på filnivå

• Mange av de har løsninger for å se filer på ulike enheter og har 
innebygde viewere.



Forskjellige typer Prosjekthotel

Auto Push

Convert



Autodesk Cloud Services - files



Synking av fagmodell filer i samlede viewere på iPad og web

Eksempel – Bjørvika: 

Et web hotel, synkes med BIM360, sikrer at ipads har alt 
det siste

Utfordring som gjenstår: de virkelige stikningsdata må man 
tilbake i fagmodell for å hente

Skanska og Vianova har et foredrag om dette i morgen



BIM 360 Glue & Field



Trimble Connected Community – del modell data ut til site og få data tilbake

Spør på Norgeodesi sin stand!!



Leica TruView – web based sharing of point clouds

En web applikasjon som lar brukere 
bevege seg fritt i 3D, ta mål, lage mark-up 
etc. på en punktsky som ligger i nettskyen

Spør på Leica på sin stand!!



Autodesk - 360 Cloud computing for bygg 



Autodesk Skyscraper



Tekla BIMsight og Field 3D

IFC-viewer for iOS that allows you to view 
and share 3D models anywhere, on-the-go.

TEKLA Field 3D



Bentley MANAGERservices

Spør på stand!

Håndtere både data og 
arbeidsprosesser

Har ulike løsning tilpasset kunden



Graphisoft - BIMcloud

Fra BIMserver til BIMcloud:
• BIM may be a bottleneck for 

larger teams requiring 
simultaneous access to 
projects from different 
locations. It does not scale 
well. 

• BIMcloud combines 
GRAPHISOFT's BIM Server 
technology with the 
advantages of the CLOUD, 
providing a scalable solution 
for teams and projects of 
any size



MOTTA

DELE

Vianova sin QuadriDCM - Modellbasert samhandling i nettskyen



Novapoint 
Basis,

Web, telefon 
eller nettbrett 
gir tilgang til 
modellen i 
nettskyen

HVEM  
gjorde 

HVILKE 
endringer 

NÅR?

www.quadridcm.com

QuadriDCM  Modellbasert samhandling i nettskyen



• Tilgang til samme informasjonskilde fra ulike enheter

• «Når som helst, Hvor som helst»

• «HVEM gjorde HVA, NÅR»?

• Tilgang og mulighet til å påvirke og gi tilbakemelding i det vi ser i cloud løsningene.

• Innholdet kan variere ut fra rolle og enhet. 

• Sikker lagring, tilgang og backup

• Tilgjengelighet 24-7

• Muligheter: 

– Cloud computing: Cloud computing, or in simpler shorthand just "the cloud", 
also focuses on maximizing the effectiveness of the shared resources

– Eksempler i dag: Støyanalyse, strukturanalyse, energianalyse, LCC analyse

Fellesnevnere - oppsummering:



Takk for oss


