
GeoLett BIM
Om utvikling av visningsverktøy og eksempel på digital informasjonsflyt til byggesøknaden



Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har sitt GeoLett prosjekt

Fellestjenester bygg er etablert og konsesjon er gitt for at systemleverandører kan etablere tjenester mot 

fellestjenester bygg

Bakgrunn
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Byggesøknaden.no : NOIS og Ambita gjennomfører sammen et utviklingsprosjekt som bygger på 

Fellestjeneste Bygg. I dette prosjektet er målet en digitalisert søknadsprosess fra datainnsamling til leveranse 

av elektroniske søknader via Altinn. 

I tillegg har NOIS gjennomført en FOU for å se på BIM i sammenheng med byggesøknadsprosessen der 

målsettingen har vært å kunne levere informasjon fra BIM til søknaden.

Bakgrunn
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https://www.byggesoknaden.no/#/
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…å etablere en nettbasert 3D visning av BIM modeller i nettleser 

…å kunne ekstrahere data, som kan brukes inn i en søknadsløsning

…å kunne verifisere BIM mot modell som er utviklet i Fellestjeneste Bygg og verifisere mot krav til 
informasjonsinnhold fra byggesaksbehandlingen. (https://test-bimvalbygg.dibk.no/)

…å utrede og utvikle visningsverktøy for BIM modeller som kan benyttes i byggesøknadsløsninger og i 
kommunal saksbehandling

…at prosjektets resultater skal kunne videreføres i en fase 2 for bruk og oppdatering/ajourhold av data fra 
BIM og IFC i forvaltningen av FKB- tiltak, Matrikkel og bygg.

Mål med FOU
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https://test-bimvalbygg.dibk.no/


Prinsippskisse BIM - saksbehandling
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BIM til testing
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BIM (IFC) fra DiBK mottatt i forskjellige varianter til 
testing

Fil som skal være godkjent og forventes å gå 
igjennom valideringsrutine

Fil som ikke er godkjent og forventes å gi feil og 
mangler i valideringsrutine

Legges til i nettbasert portal\viewer som fungerer 
som utgangspunktet for videre jobb med BIMfilene



«Portal» der vi kan samle, dele, se på og utforske 
BIM-filene

Bygger på Autodesk Forge

Er utgangspunktet for videre arbeide med BIM 
filene 

Hente ut data

Konvertere til forenklet modell for visning i 3D miljø 

Se på, rotere, sjekke og validere BIM: portal.isy360.no
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Kontroll og verifisering av IFC mot Felles Tjeneste 
Bygg (FTB)

Prototyp for validering av BIM via REST APIet for 
BIM validering.

Enkel prototyp som bare viser modell og 
valideringsmulighet, samt resultater fra 
validering\advarsler og feil

Validering av BIM via enkelt grensesnitt
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Fungerende prototype henter høsten 2018 ut

Areal

Høyde

Antall etasjer

Boenheter

Tekniske installasjoner og om bygget har heis

Forenklet modell til visning i 3D miljø

Informasjon til byggesøknaden
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Tester på KML\KMZ -formatet

Forenklet versjon av BIMfilen med yttervegg\tak

Ikke standardiserte IFC elementer for «yttervegg»

Brukerstyrte valg av elementer for eksport?

Lokale koordinater transformeres til geo-
koordinater (lat\long)

Byggets rotasjon hentes fra IFCProject

Er obligatorisk i DiBK validator

Å sette BIM på kartet – forenklet BIM modell 
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Visualisere forenklet modell i en nettleser

Å sette BIM på kartet – 3D miljø
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Vi har i dag flere fungerende prototyper som viser 
proof of consept og kan hente ut nødvendig 
data\informasjon fra IFC

Fase 2 

Robustifisering av prototyper, og kobling mot validator

Teste data bruk og oppdatering/ajourhold av data fra 
BIM og IFC i forvaltningen av FKB- tiltak, Matrikkel og 
bygg.

3D modell og kobling mot mulighetsrom

Veien videre

17.01.2019 Footer 14




