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Kort om prosjektet



Administrativt

Organsiering:

BIM-gruppe – sentral del i organisasjonsplanen:
• Fagansvarlig BIM
• Ass Fagansvarlig BIM
• Grunnlagsdata/Novapoint

BetonmastHæhre Anlegg:
• Stikningsleder
• Stikningsformann
• Dataflyt/IT
• Databehandlere
• Stikkere: 7 personer

o Deltar i alle tverrfaglige møter – 1 gang pr uke

o Særmøter BIM

o Praktisk dataflyt ut på anlegget



BIM – Manual

o Etablert felles BIM-manual ved oppstart

o Oppdateres fortløpende basert på praktiske erfaringer

o Fokus på Informasjon – «I» i BIM

o Endringer i formater for flere fag

o Fokus på dataflyt for arbeidsgrunnlag – flyt og varslingsrutiner



Modellbaserte leveranser – Kontraktens krav

• Laveste gravenivå

• Lag i grunnen

• Håndtering av status

• Kobling mot fremdriftsplan

• Håndtering av 
kvalitetsdokumentasjon

• Presentasjon av GIS-data

• Presentasjon av HMS/RUH

• Faseplaner



Modellbasert prosjektering – Struktur - Dataflyt



Samhandlingsløsning – Sharepoint

Hovedelementer:

o Link til Sharepoint

o Benyttes av alle aktører i prosjektet

o Styrt av tilgangskontroll

o Driftes og utvikles i fellesskap – skalerbart etter 
behov

o Kontinuerlige forbedringer etter behov og ønsker 
– fokus på praktiske løsninger



oSkybasert BIM-server

oBenyttes av alle fagdisipliner

o Alle data deles fortløpende og tilgjengelig for 
alle
o Byggherre
o Entreprenør
o Rådgivere
o Eksterne brukere (SVV, HIAS +++)

oSentral løsning i alle møter – tverrfaglig 
dokumentasjon

oGrunnlag for dataflyt til andre sluttprodukter

oCa 150 aktive brukere

BIM-server – Novapoint Quadri



Erfaringspunkter

Dele brukerne i 3 grupper;

1. WEB Innsyn 
Avtalt oppdateringsfrekvens. 
Enkelt grensesnitt uten installasjon

2. Avansert innsyn
Mer funksjonalitet 

3. Superbruker
På nivå med prosjekterende 

Økende 
funksjonalitet 

og kompleksitet

EA Presentasjon

NP 
Basis

NP Viewer



EA Presentasjoner

DEMO



BIM-server – Novapoint Quadri

DEMO



BIM – Anleggsserver

Gemini hovedapplikasjon for entreprenør

Utvalgte BIM-krav som løses i Gemini:

o Geometrisk kontroll
o Håndtering av status
o Kvalitetsdokumentasjon



BIM – Tegningsløse leveranser

Kontinuerlig fokus på å finne løsninger for 
tegningsløse leveranser:

o Prosess mot SVV Vegdirektoratet for leveranse 
konstruksjoner

o Leveres som IFC-modeller med informasjon etter felles 
prosess



BIM – Nettbrett/Feltløsninger
Hovedtyper løsninger:

o Nettbrett (iPad-løsninger)
o Felt-PC’er (2-in-1 PC)

Løsninger som benyttes i dag:

o VDC Live
o VDC Explorer (Web)
o Novapoint GO
o Gemini Connected
o Solibri

Løsninger som kommer i morgen:

o VR som i Windows MR briller
o MR som i HoloLens
o AR som i SiteVision

Fokus på automatisering og direkte dataflyt



Ny teknologi, Trimble SiteVision

CPOS antenne
• Gir plassering i forhold til modell

AR-klar mobiltelefon
• Gir deg orientering til nord
• Holder styr på hvilken retning du ser og 

snur deg til
• Svakeste punktet i dag



Byggherres (Nye Veier) sine erfaring og bruk

https://youtu.be/gVK_gkHQpdg



Bruksområde;  grovsjekk av Som Bygget



Bruksområde;  grovsjekk av Som Bygget



Pit View



Elektro, belgisk test med avansert opplytting



Hva skal bygges? 
AR kan si mer enn 1000 tegninger



Fremtidig situasjon



Kjente feil og begrensinger i dag; orientering og drifting



Teknologien kommer til oss…..

….men erstatter ikke stikkeren !!



andreas.haugbotn@vianova.no 48 02 56 45 


