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� Presentasjon av prosjektet

� Dataflyt

� Demo samordningsmodell

� Erfaringer med BIM-kiosken



− Oppland fylke.

− Nedre Otta Utbygginga 

− Ottaelva 
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- På begge sider av kommunegrensen mellom Sel og Vågå kommune

- Nordvest for Otta sentrum

- RV 15 passerer nær inntak, tipp og utløpsområdet. 
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Utbygger:
- Eidsiva Vannkraft AS 

Eiere: 
- AS Eidefoss (50 prosent)
- E-CO Energi (27 %)
- Eidsiva Energi AS (23 %).

Total kostnadsramme:
- på 1210 millioner kroner



− Fakta om kraftverket

– Nedre Otta kraftverk skal utnytte et fall på 55,5 meter i Ottaelva og får en årsproduksjon på 315 GWh. 

– Elva har fra før 4 eksisterende reguleringsmagasiner og to overføringer, og vil i tillegg benytte 

eksisterende inntaksdam i Eidefossen. Dette betyr ingen ytterligere reguleringer.

– Kraftstasjonen blir 60 meter lang, 20 meter bred og 45 meter høy

– Vil få to like kaplanturbiner på 43 MW. Trafohall med plass til to generatortransformatorer på 2 x 50 MVA 

og en nett-transformator på 60 MVA.
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NEDRE OTTA KRAFTVERK

Nedre Otta kraftverk
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PROSJEKTERENDE: 

- Norconsult AS

- Full-skala BIM-prosjekt

- Ref. Vamma Kraftverk

- Tegningsløst prosjekt
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- Skanska sin kontrakt er på kr. 657 MNOK eks. mva.

- UE Grunnarbeid:
- Ottadalen Anlegg
- Kvåle Maskin AS

- Entreprenørsevice

- Hovedarbeidene omfatter:
- Tilrigging og etablering av adkomstveier 
- Sprengning og sikring av transporttunneler og svingetunneler
- Sprenging og sikring av vannveistunneler
- Utsprengning av kraftstasjonshall og trafohall
- Boring og sprengning av sjakter
- Betongarbeider i inntak, trykksjakt, kraftstasjon, trafohall, portal og utløp 
- Komplementerende arbeider
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Rene produksjonstall:

Fjellarbeider:

Tilløpstunnel (90 m2): 4,65 km
Avløpstunnel (90 m2): 4,35 km
Transporttunneler mv.: 2,0 km

Kraftstasjon og trafohall: 65.000 m³
Tunnelmasse (fast): ca. 0,8 mill. fm³
Utlagt i tipp (anbrakt): ca. 1,8 mill. am³

Betongarbeider:

Betong: 15.000 m³
Forskaling: 22.000 m²
Armering: 1.100 tonn
Mur, puss og malearbeider.

Innredningsarbeider
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ORGANISASJONSPLAN



− Skanska mannskap:

− • 14 stk. funksjonærer (1 stk. lokale)

− • 37 stk. fagarbeidere (10 stk. lokale) (4 stk. 

lærlinger,)

− UE:

− • Ottadalen Anlegg

− • Entreprenørservice 

− • BS rør og varme 

− • Sinclair

− • Roys renholdere

− • Injeksjonsteknikk 

− • Kvåle Maskin as

− • Rudi og Skogum Bygg

14.02.2018 Nedre Otta kraftverk 11

Bemanning:

o Uke 5-2018:
o Skanska – 50 stk
o UE– 18 stk



- Tunneldriving november 2016 – mars 2019

- Grunnarbeider oktober 2016 – august 2019

- Btg-arbeider stasjonsområdet august 2017 – mars 2019

- Portal desember 2018 – mai 2019

- Inntak mars 2017 – mars 2019

- Utløp november 2018 – juli 2019

- PR jan 2018 produsert for ca 300 mill kr

- Ajour i kraftstasjon

- Litt etter tidsskjema på inntak

14.02.2018 12

Fremdriftsplan:

Nedre Otta kraftverk
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Kontraktsform og kjøreregler:



– NS8405 med BIM-tillegg:

− Postbeskrivelse NS 3420

− All prosjektering med BIM-verktøy

− Informasjon i modell (lagt på elementer) skal kunne brukes direkte i produksjon

− Arbeidsgrunnlag inkluderer ikke tegninger

− Hentes fra BIM-innsynsmodell = SAMORDNINGSMODELL

− Krav til entreprenør om å levere tilbake grunnlag til BH for videre prosjektering

– Skanning tunneler, bergoverflater som kontaktstøpes, as-built

− Koordinering av ENTR. utførelsesplan og arbeidsgrunnlag 

– (f.eks oppdeling og støpeavsnitt)

− INTER DISCIPLINE CHECK «IDC» - kontroll på tvers av fag

− varslingsrutiner og plikter
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Kontraktsform og kjøreregler:
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• Prosjektet stiller store krav til gjensidig 
tillit og samarbeidsvilje mellom aktørene

• God samhandling mellom byggherren, 

rådgivere og entreprenører i prosjektet er 

en absolutt nødvendighet for å lykkes.

• Fra starten senhøsten 2016 til nå har 
dette gått meget bra!!

• Selv om lærekurven er bratt for mange, 
virker trivselen stor i prosjektet

• Lærerikt og utfordrende

• Ting som ikke funker blir løst i fellesskap!

Kontraktsform og kjøreregler:

Papirlaust
ja!!!!!t
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Leveranser fra byggherre til produksjon:

• Samordningsmodellen

• Autodesk Navisworks-fil *.NWD
• 1 fil som inneholder alt!
• Utsendelse hver 14 dag
• Torsdager

• Statiske Filer og Dokumenter

• Fagmodeller (DWG, (IFC), GMI, SFI, EFI)
• Andre modell-format til sideentrepriser (STP)
• Linjer/Punkter (KOF,SOSI)
• Armeringstabeller/bøyelister

• Div. skjema for dører, rister, dørkeplater etc
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BIM:
Navisworks Freedom/Manage(BIM-kiosk + PC )
BIM 360 Glue (iPad + PC)

GEOMATIKK:
Powel Gemini (PC)
Bever (PC + tunnelrigg)
Bentley Powercivil (PC)

PRODUKSJON/TIMER:
Formworks (iPad)
Smartdok (iPad + PC)

SAMHANDLING:
E-room

Dataverktøy i bruk på Nedre Otta :
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Avtalte rutiner:

WEB-hotell:

• eRoom er etablert. 

• eRoom og rutiner ellers i fra Rosten videreføres i størst mulig grad.

• All samhandling skal foregå på eRoom.

• Eidsiva bruker mye samme struktur som andre store Byggherrer. Kjent arbeidsmetodikk
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Avtalte rutiner:

Rapportering – ukesrapport:
• Entreprenøren skal utarbeide og oversende ukentlig statusrapport til byggherren. 

Ukerapporten skal være kortfattet, men skal som et minimum inneholde følgende punkter:
• SHA og ytre miljø (HMS) –hendelser og tiltak.
• Utførte aktiviteter siste uke.
• Planlagte aktiviteter neste uke.
• Bemanning/maskiner og tyngre utstyr
• Kontroll, tester, inspeksjoner.
• Status endringer.
• Uavklarte forhold.

• Rapport overleveres senest i koordineringsmøte og vedlegges dette.

Rapportering –månedsrapport:
- statusrapport for avsluttet måned. 
- skal gi byggherren oversikt over: 

- SHA og ytre miljø (HMS) –statistikk, oppsummering av hendelser og tiltak
- plan for kommende periode.
- Økonomi. Ajourført framdriftsplan for neste periode , status.

- Bemanning , Planlagt og virkelig. 
- Maskiner og tyngre utstyr , Planlagt og virkelig.
- Status KS , kontroller og avvik.
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Møtestruktur:

• Koordineringsmøter ukentlig. 
• Møtene tar i utgangspunktet ikke for seg økonomiske forhold mellom partene da 

dette er møter som også andre leverandører kan delta i.
• Fra 10 min – 4 timer!

• Månedlige byggemøter–hvor bl.a månedsrapport gjennomgås.

• Møtetidspunkt foreslås til onsdager klokken 0900 
• og i de ukene byggemøte avholdes utgår koordineringsmøte frem til andre 

leverandører kommer på anlegget.

• Arbeidsgrunnlagsmøter mandager etter modell-leveranse. 
• Endringer gjennomgåes i detalj

• Prosjekteringsmøter avholdes etter behov

Avtalte rutiner:
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BIM-ut i produksjonen

- Stasjonær PC+skjerm satt inn i metal-
chassis

- Nedfellbart bord for mus/tastatur

- Visning av BIM-modeller og øvrig info 
for produksjon

- Primært for fagarbeidere

- Produsert av Stansefabrikken 
Fredrikstad AS

- I røft miljø, plassert inn i stålcontainer 
for skjerming mot støv, fukt og kulde. 

- Containeren gjør BIM-kiosken mere 
mobil!

- iPAD-løsning(BIM 360 Glue) som 

supplement til kiosk. Fremdeles litt for 
tungvint og for lite skjerm til fullgodt 
alternativ. Fungerer ok for drevne 

brukere. Lite og dårlig utvalg i app’er. 
Stort potensiale med bedre og flere 

views fra rådgiver. 
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BIM-Kiosk

- Software: 
- Navisworks Freedom
- Solibri

- Microsoft Office 365

- Navisworks samordningsmodell er 
publisert med et «propertyset» laget med 
iConstruct software av konsulent. Dette 

skal inneholde nødvendig informasjon for 
entreprenørens bygging. (NS-koder, 

armeringsinfo osv.)

- Wifi kompatibel. Kan oppdateres via 

online nettverk. Alternativt kopiering fra 
USB-stick.

- Tilkoblet printer for utskrift av skisser, 
målsatte views og øvrige behov.

- Møtested for informasjon

- Sosialt treffpunkt for faglig diskusjon

- Plasseres ut i produksjonsområdet så 
nært som mulig arbeidsstedet.
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BIM-Kiosk – erstatning for tegningsheftet

- Fagarbeiderne er topp motiverte!

- Papirtegningen er ikke veldig savnet, så 

lenge erstatningen i form av tilrettelagt 
informasjon er på plass.

- Samordningsmodell (Navisworks) er en fil 
og inneholder «alt» av nødvendig 

informasjon på prosjektet.

- Digital armeringsmodell er bra. Visuell 
modell er meget godt likt av jernbindere. 
Koblet informasjon i modellen fungerer 

utmerket. Savner link til form på jern (må inn 
i annet dokument) 

- Viktig med godt, brukervennlig oppsett av 
meny og selvfølgelig gode viewpoints, snitt, 

og andre nødvendige visninger.

- Litt uoversiktlig til tider å ta «sikre» mål. Litt 
for dårlige måleverktøy til komplekse 
objekter

- Distribusjon av modell en utfordring 

- Mere ansvar og arbeider på geomatiker
med tanke på geometri.

Erfaringer
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Erfaringer

- Kobling av supplerende teknisk informasjon inn 
i Navisworks-modell med iConstructer meget 
bra hvis det gjennomføres 100 %. NS-koding 

og mengder linket opp mot kontrakt blir veldig 
bra hvis det følges opp ved revisjoner.

- Uklarheter med «Quantity» og «Total Length» 
på objekter, (bolter, innstøpingsgods osv). Ofte 

distribueres disse sammen i grupper og gir 
ingen fornuftig oppdeling slik det kunne vært for 

avregning av mengder. 

- Utsendelse av DWG som fagmodell fungerer 

ikke like bra, siden all «intelligens» tilføres 
NWD-modell. DWG vil bli kun dum geometri. 

Kunne gjort avregning enklere med «intelligent» 
fagmodell også.

- En del jobb for entreprenør med tilrettelegging 
av «arbeidspakker» for BIM-kioskene. Dvs. at 

vi forhåndsdefinerer en del views og tema for 
spesifikke arbeidsoperasjoner. Ved revisjon av 
modellen må disse fornyes og oppdateres. I en 

totalentreprise ville vi krevd en annen og for oss 
bedre tilrettelegging fra rådgiver på spesifikke 

views for hver konstruksjonsdel (likt tegninger 
tidligere)

BIM-Kiosk – erstatning for tegningsheftet
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TAKK FOR MEG!


