
VR-PLAN WORKSHOP



Kay Henning Kleverud

GIS - Koordinator Systemrådgiver BIM og FDV

Kay.henning.kleverud@sor-odal.kommune.no
frode.lund@ubf.oslo.kommune.no

Undervisningsbygg Oslo KFTeknisk enhet

Frode Lund Tharaldsen

«BIM må følge GIS standard» «GIS må følge BIM standard»

UTM NTM

Projeksjoner Origo



Anvende BIM i 
kommunen

Andre 
bruksområder 

VR

Anvende VR i 
Plan

Diskusjon Bruk av programvare



Glommasvingen Skole





Auditoriet





Haugekvartalet Bukken bruse



Glommengata Jernbanegata



Undervisningsbygg

• Kommunalt foretak, eies av 
Oslo Kommune

• Eier og drifter 167 skoler i Oslo
• ca. 750 bygg
• ca. 1,5 millioner kvadratmeter

• 83 000 elever og 12 000 
ansatte er daglige brukere

• De fleste prosjektene vi har 
bruker BIM

Etterstad VGS
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Brynseng skole
Vollebekk skole

Bjørvika skole
(forprosjekt)

Bygnings 
Informasjons
Modell



Brynseng 
skole



Vollebekk 
skole





Hvor startet dette prosjektet for meg

Behov for å se mer enn bare bygget



Se bygget innenfra

interessenter

Se demografien rundt

Felles Behov

Lokalbefolkning Skolebarn, lærere
Beslutningstagere,  
kommune, Prosjekt 

utviklere



Verdens koordinater og BIM

• UTM – Offisielle koordinatsystem for 
Norge (ca. 4 cm pr 100 m i avvik)

• NTM – Sekundert koordinatsystem for 
bruk i byggebransjen (ca. 1 mm pr 100 
m i avvik)

Prosjekt nord:
Settes etter den mest dominerende 
aksen i prosjektet

Sann nord:
Retningen mot den geografiske 
nordpolen
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Felles nullpunkt
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Kartets origopunkt er satt nederst 
til venstre



Felles nullpunkt
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Mer en bare bygget

Forprosjekt:
Hartvig Nissens skole



Fortsatte samarbeidet med Plan- og 
bygningsetaten - Oslo kommune (PBE)

Mer en bare bygget

Trym Norløv Teigene 
har gjort en kjempe 
jobb med å lage 
terreng som kan 
brukes sammen med 
BIM!
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Fiktiv reguleringsbestemmelse 
på høyde og bredde



Video

Visualisering



Laser data TRN og Geotiff

FKB bygningslinjer Polygon Z



Programvare

• Felles Platform for samarbeid

• Komme raskt i gang uten anskaffelse

• Fleksibel på åpne formater

• Håndterte GIS og BIM data

• Eksport
• Flere formater
• Gjenbruk i andre programmer
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Terreng modell

DTM Raster til punkt Punkt med høydeDTM

Import punkt shape TRN



Geotiff

.tif og «create world file»PDF Norge i bilder Layout view

Importer raster Raster på mesh Geotiff på TRN



Bygg

FKB-B bygglinje Polygonize Polygon med høyde Eksport polygon Z

Import shape Import shape Resultat før BIM import



https://www.blender.org/

https://www.blender.org/


Blender 
åpen kildekode

• Første versjon
2. januar 1994

• GNU GPL (åpen kildekode) 
13. oktober 2002 

• Har nå en månedlig støtte 
på ca. $85 000

• Over 3000 privatpersoner 
gir månedlig støtte

• Har et aktivt miljø og det 
finnes mye dokumentasjon 
blant annet på YouTube



Erfaringer så lang
• Avgrens hva du må modellere

• Unngå animasjon i starten

• Få lys og kamera tidlig på plass



Erfaringer så lang

• Du blir bedre for hvert prosjekt

• Unngå å bruke for mye tid på at det 
skal være helt riktig

• Du trenger ikke å rendre i 4K!!!!!





Hvordan komme i gang:

Læring på YouTube:

• Blender Guru

• CG Geek

• Olav3D (Norsk fyr)

• Ducky 3D

Betalt læring:

• CG Cookie


