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BIM-erfaringer HSØ med nybygg - SIV



Erfaringer fra HSØ-prosjekter med 
nybygg - SIV
• SiV (Sykehuset i Vestfold)definerte i 2007 krav til bruk av åpenBIM i det 

planlagte 7. byggetrinn

• Har brukt BIM på nye prosjekter siden 2009. 

• SiV ønsker å utnytte potensialet i teknologien fullt ut ‐ i hele byggets levetid, 
med alt fra mer effektiv tidligfase planlegging ‐ til en mer effektiv driftsfase.

• SiV har arbeidet med etablering av krav til FDV-dokumentasjon i BIM-
prosjekter. 

• Satt krav til at SiV skal ha alle rettigheter til arbeidet. 

• Erfaringer fra SIV: 

– Behov for noe i tillegg til Statsbyggs BIM-manual, pga den svarte ikke på alt som ble 
etterspurt, og det SIV ønsket skulle fremgå. 

– Behov for en viss rettledning, pga generelt lavt kompetansenivå i markedet 
på bruk av åpenBIM

– Behov for å samle alle BIM-krav en plass. 

– Krav til FDVU-dokumentasjon i et BIM-prosjekt måtte implementeres. 



Bruksområder – 4D simulering

4D-simulering ble brukt på nytt sykehus i Østfold (Navisworks), visning ikke med her



Synchro – programvare for 4D-styring

Sykehuset i Vestfold har tatt i bruk Synchro med suksess.
Hjemmeside-Synchro: http://synchroltd.com/products/



Visualisering – Kommunikasjon
Finne fram/ se modellen på nettbrett 



BIM - Bruksområder for entreprenør 
– Forstå prosjektet 
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Tverrfaglige BIM-modeller 
øker mulighetene for effektiv 
kontroll, samt kobling til 
stikking



Bruksområder - entreprenør 
– Forståelse av prosjektet 

Tverrfaglige BIM-modeller 
øker mulighetene for effektiv 
kontroll, samt kobling til 
stikking



Tverrfaglige modeller Østfold

Tverrfaglige BIM-modeller 
øker mulighetene for effektiv 
kontroll, samt kobling til 
stikking







BIM-strategi gjennom alle faser

God BIM-strategi bidrar til:

• Bærekraftig livsløps-
perspektiv

• At informasjonen skal 
følge over i neste fase

• Helhetlig FDV-
tankegang hvor FDV
er en løpende prosess 
helt fram til riving

FDVU



Hva skal BIMmes i HSØ?

Perioden 2011 - 2015 Perioden 2016 -->

Nybygg (/tilbygg) Skal BIMmes Skal BIMmes

Små komplekse 
nybygg (/tilbygg) 

Skal BIMmes Skal BIMmes

Små nybygg BIMmes med minimum ARK‐fag. Skal BIMmes

Ombyggingsprosjekter Eksisterende bygg 3D‐‐‐‐modelleres 
(Slim‐‐‐‐BIM) der hvor det skal 
gjøres ombygginger. 

Ved ombygginger skal
den respektive etasjen 
BIMmes opp i alle fag. 

Vesentlige ombygginger skal 
BIMmes

Der hvor det fra før finnes gode 
3D‐mod.  eller er BIM’et fullt ut. 



BIM i eksisterende bygg - Strategi

• Laserskanning bør benyttes der hvor tegningsgrunnlaget er 
mangelfullt. 

Eksisterende bygg modelleres opp (inkl berikes med 
nøkkelinformasjon ‐ som har betydning for 
funksjonell/pasientrettet drift)



Livsløpsbetraktning

Building design  Building assembly Building operation
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Stjålet fra Patrick McLeamy (HOK) 
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BAM BOOM!
$20 $60



BILDER OVER LASEROPPSTILLINGSPUNKTER

Fra Linde i Vestfold, 2011



EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE – SIV

• Sykehuset i Vestfold startet med BIMing av eksisterende 
bygg i 2011, pga behov for ombygginger i bygningsmassen.

• Stor usikkerhet rundt nøyaktighet på tegningene var 
årsaken til at det ble gjennomført en laserskanning av 
grovgeometrien på bygningsmassen (utvendig og innvendig).

• Som figuren til høyre viser, var det stort avvik mellom tegning 
og laserskanning av bygget.

• SiV anskaffet programmet BIM-enhancer fra DDS - for å 
kunne etablere 3D-modeller (IFC) direkte fra 2D-tegninger.

Eksisterende bygg på Linde er BIMmet:



EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE – SIV

• BIM-SiV: I 2012 etablerte SiV et 
nytt prosjekt for å BIMe opp 
(tilnærmet lik all) eksisterende 
bygningsmasse, hvor man ønsker 
å oppnå:

• Forbedret forvaltning av bygningsmassen

• Planleggingsverktøy for ompakking / endring i eksisterende bygg

• Grunnlag for utviklingsplan bygg og eiendom 

• Visualisering

• Slim-BIM (er første trinn for å få etablert en komplett 3D-BIM) av hele bygningsmassen

• Mulighet for å koble opp FDV-dokumentasjon

• Heve kompetansen i foretaket om BIM 

• SiV gjennomførte en grov laserskanning av alle bygg på sykehusområdet 
for å plassere de riktig i den totale 3D-modellen / kartet.



EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE – SIV

Noen erfaringer:

• Gjennomfør laserskanning av bygg hvor det 
skal gjennomføres ombygginger og man er 
usikre på tegningskvaliteten. FDV-systemer er 
p.t. ikke tilpasset åpenBIM. 

• Georeferering: Etablere felles lokalt 0-punkt for 
hele bygningsmassen, og ikke bare nye 
prosjekter.

Lokalt origo (0,0)
N= 1141500, Ø= 95100

Nord

Øst





LASERSKANNING FOR Å FÅ EKSISTERENDE 
BYGG RETT PLASSERT FØR BIMMING

Kilde: Berit Steinset, SIV

• Alle bygg i Tønsberg er 
laserskannet utvendig med 
tanke på plassering

• Fra skanning fås horisontalsnitt 
i forskjellige høyder (pktskyer)

• Plantegningene legges inn på 
tegning fra skanning

• Alle etasjene oppå hverandre



Kilde: Berit Steinset, SIV

INNPASNING AV BYGNINGER I NTM –
KOBLING MED LOKALT ORIGO



FlexiJet er anskaffet ved SIV i 2014 med tanke på videre Bimming av 
eksisterende bygningsmasse.
Kobles mot ArchiCad i felt.

FLEXIJET ER ANSKAFFET I VESTFOLD



MÅLERISS + YTRE PÅLITELIGHET -
TOTALSTASJON

Fastmerkenett GNSS for Sykehuset i Vestfold 
(SIV), Tønsberg

LM



MÅLERISS + YTRE PÅLITELIGHET - GNSS

Fastmerkenett - totalstasjon for Sykehuset i 
Vestfold (SIV), Tønsberg

LM



Kompetanseløft er smart for å utnytte 
BIM-fordelene



Noen sluttanker

• Byggherrene (BH) har mer fokus på As built for å sikre rett geometri i FDV
• I dag er ofte AS built lik som prosjektert….

• BH ønsker å bruke modellen for å kontrollere under bygging
• BH stiller strengere krav til dokumentasjon og leveranser og ønsker FDV-

informasjon
• BIM åpner opp for mer fokus på FDV 
• Foreløpig er programvare og standardisering noe mangelfull

• Viktig at aktuelle aktører er med å prøver og engasjerer seg i påvirkning 
av utviklingen


