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Bilde: tatt fra Rendra 

The three pillars of buildingSMART 
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Når GIS møter BIM…. 
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Tett bygg 

Kledning 

Konstruksjoner - RIB 

VVS - RIV 

Samlet modell 

Det etableres en komplett 3D Bygnings Informasjons Modell  
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Kilde: Graphisoft, buildingSMART seminar studenter 2012  

Eksempel hvor det ikke er tenkt 3D i planlegging/ prosjektering… 
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LANDMÅLING 

Plan/prosjektering 

Utstikking, innmåling/kontroll Forvaltingsbase 
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Noe av bakteppet til utviklingen/ prosjekter med digitalisering, forenkling, 

effektivisering osv… Arbeidet vil på gå i mange år framover..: 
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VISJON OG MÅL FOR BYGNINGSPOLITIKKEN 
(STORTINGSMLD 28- 2011-2012) 
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Det er 2 hovedområder med utgangspunkt i  

Stortingsmelding 28 som har store konsekvenser for 

BA-bransjen med hensyn til BIM: 
 

1. ByggNett –strategien viser hvordan Direktoratet for 

byggkvalitet (DIBK) gjennom digitalisering skal bidra til 

enklere og mer effektive byggeprosesser, større 

forutsigbarhet og innovasjon i byggsektoren.                          
Kilde: http://www.dibk.no/no/Tema/byggnett/ 

 

2. Etableringen av Bygg21 – en kompetanseheving i bransjen 

på alle nivåer, via skoler, studier etc. 

http://www.dibk.no/no/Tema/byggnett/
http://www.dibk.no/no/Tema/byggnett/
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• «Direktoratet for byggkvalitet» (DiBK) er den sentrale 

myndigheten som ser til at det bygningstekniske regelverket 

overholdes og at de produkter som benyttes er av 

forskriftmessig standard.  

 

• DiBK skal bidra til at det er mest mulig enhetlig og 

harmonisert informasjonsforvaltning i byggesektoren som 

helhet  

• DiBK skal bidra til å øke vårt felles kunnskapsgrunnlag,         

spre informasjon og utvikle metoder som støtter opp om 

kompetansebyggingen. 
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NOEN VIKTIGE FØRINGER FRA  STORTINGSMELDING 28: 
 

• Det må utvikles en rekke elektroniske tjenester og verktøy-                            

Fellesnevneren: «byggeprosjektet» (planlegging, bygging, 

drift/vedlikehold fram til riving. 

 

• Digital samhandling må utvikles og bidra til å forenkling og 

effektivisering av planarbeid, bygging, rehabilitering og forvaltning av 

bygninger.   

•                                                                 

• Løsninger skal baseres på åpne internasjonale standarder og det 

må utvikles, etableres og oppdateres standarder for data, prosesser 

og kommunikasjon som er nødvendig for å koble sammen 

tjenestene. 

 

• Det må lages løsninger for regelutvikling og tilrettelegges for digital 

regelsjekking og kontroll av bygningsinformasjon, slik at den 

tilfredsstiller kravene i teknisk forskrift. 
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DATA OG INFORMASJONSSIKKERHET VED 

BYGGESAKER OVER INTERNETT 

• Enklere og økt tilgang ”uten filter” medfører også et behov for sterkere 
kontroll på om det ligger sensitiv informasjon gjemt blant det som er 
lagret.   
 

• Unngå å eksponere navn/ adresse på personer med hemmelig adresse!  
 

• Full åpenhet om all bygningsinformasjon er nok ikke tjenlig. Kriminelle 
kan få unødig gode arbeidsvilkår…  
 

• Tilgangsstyring og loggføring av hvem som kan hente/ henter 
informasjon om en aktuell eiendom!  
 

• Samtidig må vi ikke gjennom tekniske sikkerhetstiltak gjøre 
tilgjengeligheten til informasjonen vanskelig. Det som bør være 
tilgjengelig, skal være det! 
 

• Balanse mellom konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet! 
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STATLIGE ROLLER OG VIRKEMIDDEL 

DIrektoratet for ByggKvalitet  - DIBK og Husbanken  har ansvar overfor 

byggsektoren.  

  

• DIBK (bygningstekniske regelverket, tilsyn, ansvar for ordning for 

sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven, 

byggeforskrifter, standardisering, regler for dokumentasjon av 

egenskaper ved byggevarer,  ordninga for sentral godkjenning av 

foretak etter plan- og bygningslova.  

• DIBK arbeider faglig innen bygningsteknikk, miljø, energi, helse, 

trygghet og universell utforming, og gir framlegg om byggeforskrifter.  

• DIBK har som oppgave å øke kunnskapen om byggeregler og 

byggeprosesser i næringen og kommunene.  

• DIBK arbeider også med standardisering på byggområdet, 

godkjenninger og harmoniserte tekniske krav etter felles EU-regler.  

Kilde: St.m. 28  
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• Lovarbeidsarbeid pågår for å forenkle 

byggesaks-prosessen bla. ved å legge til 

rette for bedre samordning mellom 

detaljplanprosess og byggesak, og 

bedring av samordning mellom ulike 

regelverk og forskjellige myndigheter. 

 

• Krav om mer samarbeid mellom 

kommunene for å sikre lik håndtering og 

kvalitet og for å oppnå bedre 

ressursutnytting. 

 

• Målet er at kommunene etter hvert skal 

kunne gjøre all sakshåndtering digitalt. 

Strategien vil også omtale bruk av 

bygningsinformasjonsmodeller (BIM) med 

automatisk sjekking av kvalitetskrav 

Kilde: St.m. 28  
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TILDELINGSBREV TIL DIBK FOR 2015 – DATERT 09.01.2015 

 

Klipp: 
 
• Framtidens digitale byggesaksprosess forutsetter at digitale 

plan - og bygningsdata blir tilgjengelig på en enhetlig måte og 
gir nytte og bruksverdi for mange formål.  

  
• Som et viktig ledd i forberedelse til digitalisering må KMD 

v/Bolig - og bygningsavdelingen og Planavdelingen, DiBK og 
Kartverket samarbeide tett om å kartlegge brukernes behov 
og planlegging av videre tiltak. 

 
 
• Fremtidens regelverk skal være enkelt, effektivt, kunnskaps-

basert og etterprøvbart med forståelige krav som sikrer 
måloppnåelse og ha en form som understøtter digitalisering. 
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6.12.2  BYGNINGSINFORMASJONSMODELLER – 

AUTOMATISK SJEKKING AV KVALITETSKRAV, SIDE 97-98 

 
 
Det skjer en rivende utvikling i bruken av digitale bygningsinformasjonsmodellar (BIM). BIM 
er basert på åpne, internasjonale standardar for informasjonsutveksling. Norge er mellom 
de ledende på dette feltet. Kombinert med et tydelig regelverk, som i minst mulig grad er 
skjønsbasert, gir denne teknologien mulighet til å automatisere kontrollen av at 
byggeprosjekt tilfredsstiller kravene i byggteknisk forskrift. Prinsippet er at alle aktuelle krav 
blir lagt inn i modellen, slik at modellen varsler dersom noen krav ikke er oppfylte. 
 
Automatisk kontroll innebærer at næringen kan bli mer effektiv i prosjekteringen, sidan 
det da blir enkelt å sjekke om prosjektet er i samsvar med byggteknisk forskrift. I 
tillegg blir sakshandteringen i kommunene enklere, mindre i omfang og til dels 
automatisert. Etter hvert som BIM blir utviklet, vil modellen kunne brukes når 
kommunene fører tilsyn og i den uavhengige kontrollen.  
BIM forenkler dokumentasjonsarbeidet og legger grunnlaget for digital 
oppdatering av offentlige register.  
Bruk av BIM vil kunne gi bedre kvalitet, reduserte byggskader, kostnadsreduksjonae og 
bedre samhandling i det enkelte prosjektet og i næringen som helhet. Integrering av BIM-
bruk vil inngå i strategiarbeidet om ByggNett. 

Kilde: St.m. 28  
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Kilde: Stortingsmelding 2011_2012_ 28 s. 98 
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EKS. KOBLING AV GIS OG BIM I PRAKSIS 

Eksempel fra Kallerud på 

Gjøvik. Nybygg plassert inn i 

kart/GIS-verktøy.  
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KOBLING AV GIS OG BIM I PRAKSIS 

Eksempel fra Kallerud på Gjøvik. Innlesing av BIM-modell (som har feil 

koordinatsystem/ lokalt origo) inn i GIS.  
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PRODUKTER OG TJENESTER 
 

 

• Reguleringsplan (GIS) 

• Byggetekniske krav (BIM) 

• Informasjonsforvaltning (GIS) 

• Byggesak (BIM) 

GIS og BIM må gå hånd i 

hånd… 
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EBYGGESAK: BYGGESAKSBEHANDLING BLIR ENKLERE 
 
Det er startet pilotprosjekter i flere kommuner.  

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) og Kommunesektorens organisasjon 

(KS) sitt program for digitalisering, KommIT, har samlet seg om et felles 

forslag til hvordan byggesaksprosessen kan standardiseres. Målet er å 

skape nye digitale rammer for en enklere og mer effektiv byggesaks-

behandling i kommunene. Slik kan vi i framtiden få en enklere og mer lik 

byggesaksbehandling i kommunene. 

  
o «Vi har tro på mulighetene for å effektivisere og standardisere 

byggesaksbehandlingen. Dette er en sentral satsing i vår ByggNett-strategi», 

sier Olaug Hana Nesheim i DIBK. 

 

o «I samarbeid med enkelte kommuner har vi utarbeidet et felles forslag til 

hvordan byggesaksprosessen kan standardiseres», sier Michael Pande-

Rolfsen i KommIT. 

Kilde:  http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-

forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/ 

http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
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EBYGGESAK: BYGGESAKSBEHANDLING BLIR ENKLERE 
 
o Det er KommIT-programmet, sammen med DIBK som står bak 

prosjektet. SSB og Kartverket har også vært involvert. Ved å utvikle 

standardiserte byggesaksprosesser ønsker man å gjøre det enklere å 

skape standardiserte IT-løsninger. 

  

o IKT-næringen inviteres nå til å levere løsninger kommunene kan ta i 

bruk. 8. desember 2014 ble spesifikasjoner på hvordan framtidens 

byggesakstjenester skal digitaliseres, publisert på: 

http://www.ks.no/ebyggesak.                                                                                            

 

KommIT ønsker tilbakemeldinger/ innspill til forbedringer fra potensi-

elle systemleverandører, kommunene og statlige samarbeidspartnere. 

Kilde:  http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-

forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/ 

http://www.ks.no/ebyggesak
http://www.ks.no/ebyggesak
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
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EBYGGESAK: IKT-ARKITEKTUR 

o Ideen om en  felles kommunal IKT arkitektur ble født i  sluttføringen av 

arbeidet som startet med FAKS-rapporten[1] fra 2011.  

o De ti største kommunene (K10) jobbet videre med arkitekturen før dette 

arbeidet ble en del av KS KommIT’s mandat og leveranser.  

Kilde:  http://www.ks.no/ikt-arkitektur/ 

Sammen med Visjon, strategi og mål for 

Felles kommunal IKT-arkitektur har KS 

KommIT etablert et rammeverk for 

digitalisering i kommunene, som består av 

en verktøykasse og tilhørende katalog for 

digitale tjenester med tilbehør.  

 

I katalogen skal vi dele erfaring, 

dokumentasjon og løsninger, slik at vi på 

tvers utvikler og forbedrer brukerorienterte 

digitale tjenester. 

file:///C:/Users/3411aoi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/B0KZCXKZ/2014-06-26 Visjon ambisjon og strategi - felles kommunal ikt-arkitektur - KS no artikkel - utkast kki.docx#_ftn1
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/KommIT/Byggesaksbehandling-blir-enklere/
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Tradisjonell prosess 

(uoversiktlige prosesser, 

vanskelig å koordinere og 

kvalitetssikre) 

 

Prosess med BIM 

(Partene kommuniserer 

gjennom felles modell) 

 

Ulike arbeidsmetoder med og uten BIM 

RIG 

Nytt: Rådgivende Ingeniør Geomatikk! 

Forkortelsen RIG er opptatt, så vi må finne en 

annen forkortelse.  
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Lenke: 
http://www.buildingsmart.no/n

yhetsbrev/2013-06/joint-

statement-openbim-vil-gi-

bedre-bim-leveranser 

 

Nye krav:           

1. Juli 2016 

http://www.buildingsmart.no/nyhetsbrev/2013-06/joint-statement-openbim-vil-gi-bedre-bim-leveranser
http://www.buildingsmart.no/nyhetsbrev/2013-06/joint-statement-openbim-vil-gi-bedre-bim-leveranser
http://www.buildingsmart.no/nyhetsbrev/2013-06/joint-statement-openbim-vil-gi-bedre-bim-leveranser
http://www.buildingsmart.no/nyhetsbrev/2013-06/joint-statement-openbim-vil-gi-bedre-bim-leveranser
http://www.buildingsmart.no/nyhetsbrev/2013-06/joint-statement-openbim-vil-gi-bedre-bim-leveranser
http://www.buildingsmart.no/nyhetsbrev/2013-06/joint-statement-openbim-vil-gi-bedre-bim-leveranser
http://www.buildingsmart.no/nyhetsbrev/2013-06/joint-statement-openbim-vil-gi-bedre-bim-leveranser
http://www.buildingsmart.no/nyhetsbrev/2013-06/joint-statement-openbim-vil-gi-bedre-bim-leveranser
http://www.buildingsmart.no/nyhetsbrev/2013-06/joint-statement-openbim-vil-gi-bedre-bim-leveranser
http://www.buildingsmart.no/nyhetsbrev/2013-06/joint-statement-openbim-vil-gi-bedre-bim-leveranser
http://www.buildingsmart.no/nyhetsbrev/2013-06/joint-statement-openbim-vil-gi-bedre-bim-leveranser
http://www.buildingsmart.no/nyhetsbrev/2013-06/joint-statement-openbim-vil-gi-bedre-bim-leveranser
http://www.buildingsmart.no/nyhetsbrev/2013-06/joint-statement-openbim-vil-gi-bedre-bim-leveranser
http://www.buildingsmart.no/nyhetsbrev/2013-06/joint-statement-openbim-vil-gi-bedre-bim-leveranser
http://www.buildingsmart.no/nyhetsbrev/2013-06/joint-statement-openbim-vil-gi-bedre-bim-leveranser
http://www.buildingsmart.no/nyhetsbrev/2013-06/joint-statement-openbim-vil-gi-bedre-bim-leveranser
http://www.buildingsmart.no/nyhetsbrev/2013-06/joint-statement-openbim-vil-gi-bedre-bim-leveranser
http://www.buildingsmart.no/nyhetsbrev/2013-06/joint-statement-openbim-vil-gi-bedre-bim-leveranser


27  Bruksområder – 4D simulering 

Det nye Østfoldsykehuset i Sarpsborg hvor alt ligger i en BIM-modell. 

Ved å koble hva som skal gjøres når sammen med modellen kan 

spesialprogrammer vise hvor langt et byggeprosjekt skal ha kommet 

på et bestemt tidspunkt. Modellen skal også brukes i FDV-fasen.  

Kilde: Helse Sør-Øst 
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Visualisering – Kommunikasjon 
Finne fram til og se modellen på nettbrett  

2D-kart som 

viser hvor du 

er i planet 

3D-visning i 

valgt rom.. 
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Eksempel - Bygg 
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Samferdsel - Samordningsmodell Økern-Sinsen (NovaPoint, Vianova) 
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Hvordan det kan gå uten digitalisering… 
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Bilde: (Tatt fra Rendra) 

Nettbrett om bygningskontroll med nettbrett. 

Moderne byggesak vil integrere BIM og GIS!  


