
Samarbeidsprosjekt mellom NKF og NTNU i Gjøvik
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Gjenbruk av BIM-løsninger i kommunale bygg

BIM-utdanninger NTNU:
Master: https://www.ntnu.no/studier/mibygg/digitale-byggeprosesser

Årsstudium: https://www.ntnu.no/studier/aarbim , nettbasert, deltid over 2 år

mailto:bjoern.godager@ntnu.no
https://www.ntnu.no/studier/mibygg/digitale-byggeprosesser
https://www.ntnu.no/studier/aarbim


Formell NTNU-forankring

• Master-studium Bygg og miljøteknikk 
(siv.ing)
• 5-årig 

• 2-årig (for kandidater med bachelorBygg fra 
før)
• 4 eksisterende studieretninger i Trondheim

• 1 ny: Digitale byggeprosesser
• Studiested NTNU i Gjøvik

• Oppstart: H2018



Digital byggeprosess = digital undervisning

• Mål å forstå premissene for en heldigital byggeprosess

• Studentene løser reelle problemer med aktuelle digitale 
hjelpemidler

• Bransjen stiller opp som problemeiere (med case-prosjekt), 
gjesteforelesarar, tek imot besøk, evaluerer resultat etc.

• Vi gjør digital plattform tilgjengelig, studentene finner sjøl ut hva de 
vil bruke og hvorledes utnytte digitale hjelpemidler



Semester 1
(grunnleggende)

Semester 2
(spesialisering)

Semester 3
(fordypning)

Semester 4
(masteroppg.)

Ny master studiespesialisering: 
Digitale byggeprosesser

Flettede fag (par som stimulerer til synergi)

TBA4405 
Digitalisering i 
byggeprosesser og 
bygd miljø

TVB4100
Informasjonsstrukt
urering for bygg-
anleggs- og 
eiendomsbransje

TVB4105
Geodata for 
byggeprosesser

TVB4110
Digital bygnings-
informasjon

TVB4500
Digitale 
byggeprosesser, 
fordypningsprosjek
t
IMT4115
Introduction to 
Information 
Security 
Management

TBA4410 Utvikling 
av digitale 
regelsjekkere og 
kunnskapssystemer 
for BAE-næringen
TBA4415
Prosjektledelse og 
gjennomføringsmode
ll for BAE-prosjekt

E01164800 M1A 
Innovasjon for en digi-
talisert bygg og anleggs-
næring 

IMT4127 M1A Security 
Management Metrics

TBA4960 Digitale 
byggeprosesser, 
masteroppgave

Fordypnings-
emne – 2 slike 
fag skal velges.

Plan

September 2018

Eksperter i team



Kravspesifikasjon for kommunale boliger
- Samarbeid NTNU og NKF

Kommunene anskaffer årlig ca. 3000 boliger. 
400 kommuner med 400 forskjellige kravspesifikasjoner! 
Dette kan nå ta slutt.







Oppgavefokus i grupper – Årsstudium BIM:
• BIM-Kravstilling – i kommunale omsorgsboliger basert på 

NKF sin kravstilling
• Modellering av ulike fag i aktuell programvare

Kravspesifikasjon for kommunale boliger
- Samarbeid NTNU og NKF



• Delprosjekt i NKF (Lenke)
• Formål: Bedre anskaffelser av bygninger til kommunene
• Område: Oppføring av nye utleieboliger og omsorgsboliger, 

ev. andre typer boliger 

Kravspesifikasjon for kommunale boliger
- Samarbeid NTNU og NKF

Her er NKF kravspesifikasjon for kommunale boliger på høring (PDF).


. 
Kravspesifikasjonen til NKF kan brukes som den er. 
Kommunen kan for eksempel markere med farge i tabellene 
hvilke krav som skal gjelde for deres boligprosjekt. 

Det oppfordres til ikke å gjøre endringer i kravspesifikasjonen. 

Eventuelle endringer må markeres tydelig av hensyn til 
leverandørene og Husbanken m.fl. 

Ved eventuelle endringer sendes kopi til: 
nkf@kommunalteknikk.no. 

Merk med «Boligkravspesifikasjon innspill» i emnefeltet



Det tas høyde for bl.a.: 
• Bo godt og trygt konseptet
• Behovsendring i Livsløpet
• Trygghets-, mestrings- og velferdsteknologi
• TEK17, NEK 400, Ekom-installasjoner, UU, LCC, LCA
• Krav og anbefalinger til størrelser og utforming av ulike rom og funksjoner
• Klima- og miljø-krav
• Tilgjengelighet
• Gjenbruksløsninger
• Modularitet
• Industrialisering/ prefab.

Noen føringer i første studentprosjektet



NKF’s Veileder har krav og anbefalinger for:

• Universell utforming 
• Trygghets- og velferdsteknologi
• Livssykluskostnader 
• Klima- og miljø 
• Brannsikkerhet
• Elektriske installasjoner 
• Ekom-installasjoner 

Som et minimum bør det stilles krav til: 
1. Inntaksskap for bredbånd – transparent for radiokommunikasjon 
2. System for trådløs kommunikasjon i boligen 
3. Kablede nettverkspunkt for kritisk utstyr/ alarmer i form av ett kablet 

dobbelt datapunkt pr rom 



Modenhet – Level Of Detail (LOD)

Det er viktig å være tydelig i kravstillingen hvilken 
modenhet som det skal være i modellen ved de 
forskjellige stegen i byggeprosessen.



Eks LOD for PREFAB betong - modell fra LOD 
200 til LOD 400

Forum, B. Level of Development Specification. Available online: http://bimforum.org/lod/



Eksempel på gjensidige avhengigheter mellom 
ulike datasett som kan kobles



Eksempler på studentenes løsning

• To tverrfaglige grupper har lagt hver sine forslag til løsning 
på kommunal omsorgsbolig





Boligmoduler og løsninger

• Det settes krav til at boliger er utviklet med modul-baserte løsninger, som også 

skal fungere som «standard-løsninger» og «standard-rom» i andre fremtidige 
prosjekter.

• «Standard-rom» kan gjerne være utviklet i dRofus. 
• Det settes krav til at modul-systemet er fleksibelt slik at boliger kan enkelt bygges i 

ulike størrelser, samt i flere etasjer.
• En boligmodul kan bestå av flere veggmoduler som er satt sammen – en veggmodul 

kan gjerne bestå av flere vegger som ankommer prefabrikkert til byggeplass. Dette 
setter krav til utførende entreprenør innehar riktig kompetanse for oppføring, samt er 
vet hvilke HMS-krav som gjelder.

• Innvendige vegger bør være lettvegger / (ikke bærende vegger). Dette for å gi en 
fremtidig mulighet til fleksibilitet til å justere planløsning der dette lar seg utføre. 
Dette kan da gi fordelaktige løsninger tilrettelagt for fremtidige beboere med ulike 
behov uten at den beregnede statikk for boligmodulen forringes.

Transport veggmoduler
• Det er viktig at ferdige moduler bestående av flere vegger kan transporteres av en 

semi-trailer uten behov for «bred last» følgebil og andre klarerende tiltak som kreves. 
Dette medfører at maks bredde på sammensatte vegger kan være 2,4m. Dette er også

en hensiktsmessig bredde basert på 600 mm modul-mål.





Arkitektmodell utvendig



Arkitektmodell



Arkitekt- + RIE + RIV-modell



Utgangspunkt – Gruppe 2

• NKFs kravspesifikasjon til kommunale omsorgsboliger, brukergruppe 3.
• Brukergruppe 3 - personer med behov for døgnkontinuerlig helse- og 

omsorgstjenester.

• Husbankens krav for å kunne tilby investeringstilskudd.

• Lover, regler og standarder
• Plan og Bygningsloven

• TEK 17

• NEK 400

• NEK 700

• NS 11001-02 (Universell utforming)

• NS-EN 12845/NS-INSTA900 (Automatiske slokkeanlegg)

• NS-3960/NS-EN54 (Brannvarsling)



FORMÅL:
1. Utvikle en tverrfaglig typisk modulbasert 

kommunal omsorgsbolig basert på krav fra TEK 17, 
NKF kravspesifikasjon for kommunal omsorgsbolig, NS 
11001-2 Krav til universell utforming – Bolig. I tillegg 
kommer krav fra byggherre.

2. Kravspesifikasjon til modell for kommunal 
omsorgsbolig. Krav til FDV-dokumentasjon

3. BIM-manual – Krav til digital leveranse som kan brukes 
gjennom hele livsløpet. Gir grunnlaget for beskrivelse av 
Digital tvilling



Fagområder – gruppe 2

•Arkitekt

• Interiørarkitekt

• Landskapsarkitekt

•VVS

•Elektro



BIM-krav

• NS 8360 BIM-objekter

• Boligprodusentenes BIM-Manual 2.0

• NS 3459 Bygningsdelstabellen

• IFC2X3 eller IFC4

• Programvare iht bSN Guidens Prosessveiledning P01

• Felles Origo iht bSN Guidens BIM-manual pkt 4.4.1 og 4.4.2



VVS-modell



VVS-modell under arbeid



VVS-modell under arbeid



VVS-modell under arbeid



Plassering i terreng/ integrering GIS/ BIM

• Plassering i terreng/ integrering GIS/ BIM har ikke hatt særlig fokus i 
denne omgang

• Interessen for integrering mellom GIS og BIM øker i stor fart og blir 
viktigere og viktigere

ZHU_J_2018_Sum antall siteringer per år fra 2009 til 2017 mht BIM-GIS integrasjon.



Utviklingsarbeidet fortsetter de kommende årene.

Takk for oppmerksomheten!


