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(BIM)

BygningsInformasjonsModellering (BIM) er en metode 

for å følge alle ”byggets” faser fra planlegging, 

bygging, drift og vedlikehold vha digitale, intelligente 

modeller. 

Metoden har mange likhetstrekk med Geografiske 

InformasjonsSystemer (GIS). 

Modellen består av tre ulike deler: objekter, egenskaper 

og relasjoner. De ulike objektene i en BIM kan for 

eksempel bestå av tak, vegger og dører. 
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• BIM er en modell og en prosess for å administrere 

digital for å oppnå effektivitetsgevinster gjennom hele 

livssyklusen til bygg- og/ eller anlegg

• GIS utfyller tradisjonell CAD ved å gi den grunnleggende 

geografiske konteksten som kreves av BIM: 
http://bureau.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a789b37bf1ba485f9f4a7dd86631c438

• BIM-GIS Integrasjon med IFC:
https://blogs.esri.com/esri/arcgis/2016/09/22/bim-gis-integration-with-ifc/

http://bureau.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a789b37bf1ba485f9f4a7dd86631c438
https://blogs.esri.com/esri/arcgis/2016/09/22/bim-gis-integration-with-ifc/
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• En MODELL beskriver hva noe (en ”ting”, et objekt) er (f.eks en 
vegg), hvilke ulike egenskaper den har, og hvordan denne 
”tingen” forholder seg til andre ”ting” (dvs relasjoner).

• En MODELL er ”intelligent” i den forstand at ”semantisk” 
innhold (dvs forholdet mellom en struktur og dets betydning) 
enkelt kan trekkes ut, analyseres, og berikes med ny 
informasjon som så kan igjen kan oppdatere og forbedre 
modellen.

• En MODELL kan være i xD, dvs den kan være i 2D, 3D, 4D (med 
tid), 5D (med tid og kostpådrag), eller ”0D” (null‐D) i form av 
materiallister, priser osv. Mulighet for den romlige dimensjonen 
(3D) gir oftest bedre felles forståelse av de geometriske 
egenskapene og hindrer misforståelser.

Begrepet modell
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BIM-trekanten

For å kunne benytte 

bygningsinformasjons-

modeller mer effektivt i 

praksis, er det utviklet 

en såkalt BIM-trekant 

.

Denne trekanten 

består av tre begrep:

1) Lagringsformat

2) Terminologi

3) Prosess



Forts. BIM-trekant

Felles for de tre elementene, er at de bygger på åpne 
internasjonale standarder. 

1. Lagringsformat- IFC (industry foundation classes). 
Datamodell

2. Prosess-kobling av BIM mot relevante 

forretningsprosesser-IDM (Information Delivery 
Manual)

3. Terminologi-IFD (International Framework for 

Dictionaries), nytt navn bsDD - ORDBOK



Entydig definisjon 

av begreper

Prosessene i et 

byggeprosjekt

(hvem, hva og 

når)

Omforent åpent 

lagringsformat

Forts. BIM-trekant





Samordningsmodell Økern-Sinsen (NovaPoint, Vianova)



LANDMÅLING

Plan/prosjektering

Utstikking, innmåling/kontrollForvaltingsbase

Utstikkingsdata

Grunnlag for 

plan/prosjektering

GIS

DAK/ BIM

Digital dataflyt i et plan- og byggeprosjekt

Forvaltingsdata

Som bygget 

dokumentasjon

Som bygget dokumentasjon

Byggesak

IFC-format

SOSI-
format

LandXML

og KOF-

format



Nyheter/ 

Utviklingstrekk
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Eksempel eByggesak

Studentprosjekt 

NTNU i Gjøvik, 2016 BIM

Kjetil Egeli, Stig Røstadli, 

Simon Werner

Automatisert,  
standardisert 
uttrekk av 
relevant 
digital 
informasjon



Partnerskap Autodesk og ESRI  
(Nov. 2017)

https://www.spar3d.com/blogs/all-over-the-map/autodeskesri-partnership-means-bim-gis/

• Autodesk og Esri har inngått nytt partnerskap på Autodesk University i Las Vegas. 

• Dette nye Autodesk / Esri-partnerskapet er ment å etablere mer tett integrerte BIM- og GIS-
arbeidsflyter. 
Begge selskapene forplikter seg til utvikling av mer sømløs utveksling av romlige og attributtdata som
vanligvis fanges i Esri's GIS-systemer og informasjonen fra 3D BIM-modeller i Autodesks
designprogramvare. Tanken er å jobbe sammen for å skape en mer direkte, toveis og friksjonsløs
informasjonsstrøm, slik at eiere og AEC-bedrifter kan jobbe med mer robuste eksisterende
forholdsmodeller for planlegging og design, minimere datatap og mer effektivt administrere og
operere infrastruktur eiendeler.

• Selv om ingen spesifikke tiltak eller produkter er nevnt ved annonseringen av partnerskapet foreligger
planer om  hvordan både GIS og BIM kan utvide hverandre. 

• Eks.: 
 Bosetninger vil bli utsatt for flere utfordringer som følge av klimaendringer. 
 Kombinasjon arkitektur / konstruksjonsdesign med digital kartlegging og analyseverktøy vil gjøre

det mulig for lokalsamfunn å bygge mer sammenhengende, elastiske byer og infrastruktur med 
fokus på bærekraft.

https://www.spar3d.com/blogs/all-over-the-map/autodeskesri-partnership-means-bim-gis/


Kilde: http://www.eurosdr.net/news/good-start-eurosdr-geobim-project

• I nov 2017 startet EuroSDR GeoBIM-prosjektet i Amsterdam. 
• Prosjektet er et samarbeid mellom 11 nasjonale og regionale kartleggingsorganer 

og noen få forskningsinstitusjoner (blant annet Universitetshøgskolen i London, 
Dublin Institute of Technology og Delft University of Technology).

• Prosjektet tar sikte på å identifisere de åpne problemene for bred bruk av geodata
i BIM-verdenen og den brede bruken av BIM i geodataverdenen og løse noen av 
dem. 

• Verkstedet startet med en oversikt over GeoBIM-utviklingen i alle involverte land. 
Det er fokus på en bredere motivasjonen for GeoBIM-integrasjoner og foreløpig er 
15 forskningsspørsmål identifisert. 

• Det vil bli kartlagt GeoBIM-statusen i de deltakende landene. 
• Varigheten av EuroSDR GeoBIM-prosjektet er 2 år der det skal søkes aktivt 

samarbeid med relaterte tiltak som GeoBIM-harmoniseringsinitiativene innen ISO 
og OGC.

EuroSDR GeoBIM-prosjekt

http://www.eurosdr.net/news/good-start-eurosdr-geobim-project
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Developments in BIM-GIS Integration

• Geographic Elements within IFC

• COBie2 Standard

• CityGML

• Full 3-D GIS/3-D Analysis

• Building and Interior Spaces Data Model





PRODUKTER OG TJENESTER
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Big data BIM / Smarte byer

• Det digitale universet vokser eksponentielt

• I 2020 vil det totale volumet av dataene som er opprettet 

i verden, nå 44 zettabytes (det er 44 billioner gigabyte!). 

Dette er gamle nyheter for alle fremtidsrettet bransjer 

som stadig er på vei til Data Drevet Innovasjon (DDI). 

• En zettabyte er 1.000.000.000.000.000.000.000 byte, 1 

billioner gigabyte eller 1 quadrillion megabytes.

• Smarte bygg/ smart cities er en del av dette og

forutsetter skybaserte tjenester og bade GIS og BIM-

data 
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GIS  LI

Må vi slutte å snakke om GIS, og heller snakke om 

Location Intelligence? Eller er det bare GIS på en ny måte?

https://carto.com/blog/location-intelligence-end-of-gis-as-we-know-it/

https://carto.com/blog/location-intelligence-end-of-gis-as-we-know-it/
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LokasjonsIntelligens

• Location intelligence (er veien fremover for 

bedriftsfirmaer som har blitt stadig mer frustrert og 

begrenset av proprietære systemer som tradisjonelt 

brukes til å visualisere geografisk informasjon, GIS).

• GIS satte grunnlaget for bedrifter å begynne å samle og 

visualisere geografisk informasjon. For å være 

konkurransedyktig, vet bedriftskunder at de trenger å 

fokusere mer på intelligensen på deres 

lokaliseringsdata, ikke bare på selve den geografiske 

informasjonen.
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Norsk ledelse i CEN og ISO



2015

Lenke:

2015

https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2015/europeisk-arbeid-for-digitalisering-av-byggeprosesser-bim-er-na-i-gang-med-norsk-ledelse/
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• Standardisering innen
strukturert semantisk
livssyklusinformasjon for 
det bygde miljøet.

• Utvikling strukturert sett 
med standarder, 
spesifikasjoner og
rapporter som
spesifiserer metoder for å 
definere, beskrive, 
utveksle, overvåke, 
registrere og behandle
aktivdata, semantikk og
prosesser med lenker til
romlige og andre
eksterne data.
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Håndbok for innføring av BIM i europeisk

offentlig sektor

Håndbok for innføring av Building Information Modeling (BIM) 
av European Public Sector - Strategisk tiltak for byggesektorens
ytelse.

Håndboka fokuserer på de voksende utfordringene
regjeringene og de offentlige klientene har for å stimulere
økonomisk vekst og konkurranseevne samtidig som det gir
verdi for offentlige penger gjennom bredere innføring av
Building Information Modeling (BIM).

Den ble utarbeidet av EUs BIM-oppgavegruppe, som samler
kollektive erfaringer fra offentlige beslutningstakere, offentlige
eiendomseiere og infrastrukturoperatører fra 21 europeiske
land for å gi anbefalinger til disse spørsmålene:

2017
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Fransk strategi for handlinger pre-standardisering

og BIM standardisering brukt på bygningen APRIL 2017
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Offentlig byggestrategi Storbritania: 2016-2020

02 Innledning

03 Kontekst

03 Fremskritt under GCS 2011-15

04 Koordinering og ledelse

05 Strategiprioriteringer

05 Klientfunksjon

06 Digital og data-evne

09 Ferdigheter og forsyningskjeden

11 Livssyklustilnærminger

12 Vedlegg A: Sammendrag 

Handlingsplan
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Oppsummering, slutt-tanker

• Det skjer veldig mye internasjonalt innen standardisering 

for tida

• Ser ut til å være kunnskapsmangel

– IT, database

– Informasjonssikkerhet

– BIM og strategisk utnyttelse av dette

– Bestillerkunnskap

• Behov for å se på BIM og GIS sammen i mye større 

grad


