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• Samfunnet digitaliseres

• Vi har valgt å legge fokus på BIM for 

eksisterende bygg

• Ikke alltid tilstrekkelig informasjon 

tilgjengelig for eksisterende bygg 

• Hvis flere skal ta i bruk BIM må det 

være effektivt, enkelt og økonomisk.

Hva kan effektiviseres i prosessen til BIM 

for eksisterende bygg? 

Bilde hentet fra

:http://www.normalux.com/en/noticias/normalux-is-already-bim/

http://www.normalux.com/en/noticias/normalux-is-already-bim/


Effektivisering av laserskanning til BIM 

1.Planlegging

2.Datafangst

3.Modellering 

4.Deling og Forvaltning, 

Drift og Vedlikehold 

(FDV) 



1. Planlegging

• Skaper grunnlaget for prosjektet

• Er definisjonene deres det samme? 

• Utfordringer i forhold til forventinger og 

detaljeringsgrader 

• Produktspesifikasjon 

• Mange benytter seg av MMI som retningslinje



2. Datafangst

• Kommunen plantegning over VA-

systemet 

• Begrensinger: 

Datafangst metode

• Punktskyen skulle georefereres 



2. Datafangst

Leica P40

• Stasjonær

• Farger punktskyen

• Kan lese intensitet

• Krever personell med 

kunnskap

• Nøyaktig 

• Tid: 13 min med 

bilder.

GeoSLAM

Zeb Revo
• Håndholdt

• Må ha tilleggsutstyr 

for å farge punktsky

• Leser ikke 

intensitet

• Enkel å bruke

• Mindre nøyaktig 

• Tid: 4-6 min for hele 

bygget

https://www.youtube.com/watch?v=ky7G4DjTUpk
https://www.sccssurvey.co.uk/geoslam-zeb-

revo-3d-laser-scanning-system.html

https://www.youtube.com/watch?v=ky7G4DjTUpk
https://www.sccssurvey.co.uk/geoslam-zeb-revo-3d-laser-scanning-system.html


2. Datafangst

Opprettelse av fastmerker

Metode 1

• Tre målinger

• 75 min mellomrom 

• 10 sek logging

Metode 2

• Tre målinger

• 15 min mellomrom 

• 10 sek logging

➢ Kan man effektivisere oppretting av 

fastmerker?

➢ Hvor mye går dette utover kvaliteten på 

prosjektet?

Etablerte fastmerker inne for å georeferere 

punktskyer



2. Datafangst
Georeferering av Leica P40

• Targets målt inn med totalstasjon

• Targets var prismeløse 

• P40 anbefalt å sikte til minimum 

3 targets til enhver tid for å gjøre 

sammensetning av punktsky 

enklere

• Viktig å være bevisst på 

navngivning av targets og 

fastmerker



2. Datafangst
Georeferering av Zeb Revo

• Grunnprinsipp det samme som 

Leica P40

• Lett gjenkjennelige objekter som 

f.eks. baller 

• Målt inn med totalstasjon



3. Modellering

• Begrensninger: 

Programvare

• Valgt programvare: 

- Kun Revit

- Revit med Cloudworx

• Edgewise

• Ikke alle deler ligger gratis ute

- Betale for deler andre har tegnet

- Tegne de opp selv 

- Tjenester hvor andre lager hele 

eller deler av modellen



3. Modellering
Kun Revit



3. Modellering

Revit med Cloudworx



4. Deling og FDV

• Enkel konvertering til IFC i Revit

• Mistet informasjonen vi hadde 

koblet opp i hvert element 

• Programvare for å finne feil og 

mangler 

• Mye tid går på å rette opp slike feil



4. Deling og FDV
IFC-Format



Kontaktinformasjon

Epost: lailada@stud.ntnu.no

Tlf: 41600542 

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer?

Ta kontakt! 

mailto:lailada@stud.ntnu.no

