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 Om meg selv: Student fra NTNU
◦ Ingeniørvitenskap og IKT

 Spesialisering geomatikk

 Fordypningsprosjekt høsten 2018
◦ TBA4560, 15 studiepoeng, siste semester før masteroppgave
◦ Samarbeid med Norconsult Informasjonssystemer

 Veiledere
◦ Lars Eggan og Terje Midtbø

 “Studenten skal prøve å få en oversikt over hvilke
utfordringer man kan møte på ved digitalisering av en ‘BIM 
til matrikkel prosess’”



 Studere litteratur som er relevant i forhold til det
aktuelle temaet

 Skaffe seg oversikt over hva som finnes av
digitale prosesser for byggesak til matrikkel

 Vurdere om spesifikasjonen for BIMs 
utvekslingsformat IFC er god nok

 Vurdere om det er behov for at BIM i seg selv er
georeferert

 Komme med anbefalinger for videre arbeid med 
digital overføring fra BIM til matrikkel



 Ønske om digitalisering av offentlige
prosesser

 Heldigital prosess for overføring av data fra
BIM i byggesak (byggesaksBIM) til matrikkel
◦ Kraftigere og bedre dataløsninger

◦ Forbedringer og popularisering av BIM-formater

◦ Økte krav til digitalisering

◦ Samarbeid via nettskyer



 Hva er BIM?
◦ Bruksgrader av BIM
◦ IFC

 Geointegrasjon
 Georeferering og geografiske

informasjonssystemer
 Matrikkelen
◦ Dataformat, API, tekniske spesifikasjoner

 Byggesak
◦ Krav til byggesaksBIM



 Bygningsinformasjonsmodell
◦ Geometrisk 3D-modell med informasjon om

bygningen

 Bygningsinformasjonsmodellering
◦ BIM som prosess



 Nivå 1 – Objektbasert modellering

 Nivå 2 – Modellbasert samarbeid

 Nivå 3 – Nettverksbasert integrasjon



 Hvordan man med en generell, standard 
metode, plasserer en BIM i kartet

 Terrestial og Celestial referansesystemer

 NTM og UTM



 Åpent og nøytralt dataformat for BIM

◦ Informasjonsutveksling uavhengig av geografi, teknologivalg, 
systemer og fag



 IFC er objektorientert
◦ Består av klasser/instanser

 Har datatyper og attributter

 Superklasser og subklasser

◦ Basisinformasjon: GlobalID, Eierhistorikk, Navn, beskrivelse

◦ Tre fundamentale typer: objekter, relasjoner og egenskaper



 Inneholder data om eiendommer
(matrikkelenheter), bygninger og adresser

 Nedfestet i Lov om eiendomsregistrering
(matrikkelloven)

 Fokus for denne oppgaven: Adresse, bygg og
geometri





 Geografisk informasjon i matrikkelen

 Flater, Grenser, representasjonspunkt, 
posisjonskvalitet/målemetode og
koordinatsystem

 Bygg representeres som punkt
◦ Eneste del av bygningsinformasjonen som krever

stedfestelse



 Generelle krav
◦ Skal følge navnekonvensjoner
◦ Inneholde måleenheter
◦ Georefereres
◦ Prosjektnavn

 Krav til modellstruktur
◦ Matrikkelnummer
◦ Etasjer
◦ Romarealer (via IfcSpace)



 Begrepsforskjeller, ulik
terminologi

 Stammer fra lovverket

 Manglende samsvar
skaper forvirring



 IFC er komplekst og kraftig
◦ Mange entiteter, visualiseringsmuligheter og allsidig

funksjonalitet gjorde den til et godt valg for 
byggesøknaden

 Status i bransjen

 Stort potensiale

 Robusthet i egenskaper, portabilitet

 Spesifikasjonen for BIMs utvekslingsformat IFC er
god nok



 Kan forvente en georeferert byggesaksBIM

 For at data fra BIM skal benyttes sammen
med geografisk informasjon, bør det
georefereres
◦ Matrikkelen krever et representasjonspunkt

 => BIMen må georefereres for best utnyttelse



 For å oppnå bruksnivå 3, bør det gjøres et valg av
referansesystem og referanseramme

 EUREF89 UTM vs EUREF89 NTM
 Byggeprosjekt: Store krav til nøyaktighet
 Utstikking, beregninger og målinger på

anleggsplasser utføres med NTM (“anleggsdatumet”)
 Viktig å georeferere i en tidlig fase av fagfolk med 

kompetanse
 Anbefaling: Signifikante fordeler med å bruke

EUREF89-NTM som standard



 Bygg
◦ Bygningsnummer, bebygd areal finnes
◦ harHeis, harKulturminne og utenBebygdAreal kan

implementeres. Utfordring som krever videre arbeid
◦ Etasjer

 Krever videre arbeid, mtp krav
 Mulig løsning: ‘tagging’ av arealer (via navn-attributt?)
 Har etasjenumre

 Bruksenhet
 IFC har klasser for alle entiteter (så antall kan summeres), 

bortsett fra ID løpenr og skalUtgå.



 Geometri
◦ Trenger kun representasjonspunkt, i EUREF89 UTM
◦ Må ha en georeferert BIM
◦ Trenger metoder for å avlede “fotavtrykket” av

bygningen fra IFC
 Representasjonspunkt må plasseres innenfor fotavtrykket

 Trivielt å utlede
 Hvis man har fotavtrykket, kan man også få ut data for 

oppdatering av FKB Tiltak, som viser omriss av bygningen. 
 Ikke relevant for denne oppgaven, men sees på i et større

bilde for samhandling mellom byggesak, matrikkel og FKB



 Digitale prosesser for byggesak til matrikkel
defineres av Geointegrasjon

 IFC kan teoretisk anvendes både i byggesak
og ved matrikkelføring

 Man kan hente ut relevant informasjon fra en 
byggesaksBIM og gjenbruke det i matrikkelen

 Klare fordeler og behov for georeferering



 Videre arbeid:
◦ Hvordan man i praksis kan digitalisere/automatisere

overføringen fra BMI til matrikkel

◦ Samordne standarder for byggesaksBIM som samsvarer
bedre med matrikkelens datamodell

 Påkrevd informasjon i matrikkelen men ikke i byggesaksBIM kan
ofte finnes i BIMen likevel

◦ Samsvarende terminologi mellom byggesak og matrikkel


