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3D I STORE PLANPROSJEKTER 

1 



• Effektiv kommunikasjon  

• Prosjektdeltakere skal kunne ta i bruk BIM-

modellen til å øke effektivitet og redusere 

misforståelser. 

• Økt Kvalitet  

• Eliminere tverrfaglige konflikter i tidlige 

stadier. Økt kvalitet for beslutningstagere 

slik at de tar riktige avgjørelser. Sikre 

byggbare løsninger.  

• Se de store linjer og helheten, men også 

ivareta de spesifikke detaljene 

 

 

HVA VIL VI MED 3D I STORE PLANPROSESSER? 
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• Redusere totalkostnad  

• Redusere tegningsproduksjon og gjøre 

helhetsvurdering av ulike faktorer som kan 

generere kostnader 

• Innovativ  

• Mulighet for å importere kravene fra 

eksempelvis RAMS og SHA i modellen 



VISNINGSBILDER FRA 3D MODELLEN 
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VISNINGSBILDER FRA 3D MODELLEN 
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VISNINGSBILDER FRA 3D MODELLEN 

5 



VISNINGSBILDER FRA 3D MODELLEN 
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GRUNNLAGSDATA OG GRUNNLAGSMODELLER 
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Grunnlags
-data 

SOSI, GDB, 
DWG, KOF, 
Orto, mm 

Euref 89 

NTM 11 

NTM2000 

Utvekslings- 

format 

DWG 

Land XML 

Shape 

CityGML 

3D –  

modeller 

Fagmodeller 

- Novapoint, Tekla, 
Gemini, Civil 3D, 

Rhinos, mm 

Samordnings-
modell 

- Quadri DCM og 
Infraworks 

Visnings- 

Modell 

- Infraworks og 
3ds MAX 



• Her må man være kreativ så man får 

med seg «alt».  

• Finnes det underjordiske haller eller 

tanker? Forsvaret har noen anlegg i fjell 

som er hemmelige?  

• VA, EL, Tele 

• Store tunge anlegg som er vanskelig og 

dyre å fjerne - (fjernvarme, høyspent, 

fiber) 

• Eksisterende planer 

 

 

HVA SLAGS DATA SKAL INN I INN I 
GRUNNLAGSMODELLEN 
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• Naturgrunnlag 

• Naturreservater (bl.a. Åkersvika), 

flomsoner, kulturminner, boligområder, 

offentlige områder, jordbruksområder. 

 



o Grunnlagsmodell  

o Fagmodell 

o Samordningsmodell 

o Visningsmodell 

• Det skal leveres 
samordningsmodell og 3D 
fagmodeller for alle fag tilpasset 
nødvendig detaljeringsgrad for 
plannivået.  

 

 

MODELLBASERT PLANLEGGING I JBV 
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• 3D modellene skal videreføres neste plannivå 
o  Berikes i takt med detaljeringsgraden 

 på prosjektet.  
 

• Modellene skal brukes og oppdateres under 
bygging av prosjektet og ende opp «som 
bygget modell». 



 

• Det skal prosjekteres og leveres 

3D-modeller for alle fag 

• Viktig å diskutere nødvendig detaljnivå i 

forhold til planfase 

• Det sentrale er å få fram alle 

objekter geometrisk riktig med 

stikningspunkt og volum 

• for tverrfaglig kontroll 

• ikke detaljert modellering av innhold i 

tekniske skap, kummer etc  

 

•Objektene skal være generelle 

• Ikke leverandør spesifikke 

• Hovedprinsipp  

• Entreprenørene skal kunne hente 
stikningsdata direkte fra modellene 

 

 

 

DETALJERING AV MODELLENE 
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VERDI OG SÅRBARHET 
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Det er produsert en rekke 

temakart innen: 

• Kulturmiljø 

• Landskapsbilde 

• Naturmiljø 

• Naturressurser 

• Nærmiljø og friluftsliv 

 

 

 

 



• Samordningsmodell brukes til  tverrfaglig 

kontroll og kommunikasjon internt i prosjektet 

• Visningsmodell for intern og ekstern 

kommunikasjon med alle berørte parter i 

prosjektet 

 

 

 

SAMORDNINGSMODELL / VISNINGSMODELL 
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BYUTVIKLINGSAREALER  - STANGE 
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BYUTVIKLINGSAREALER  - HAMAR VEST 
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BYUTVIKLINGSAREALER  - HAMAR MIDT 
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BYUTVIKLINGSAREALER  - HAMAR ØST 
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BYUTVIKLINGSAREALER  - BRUMUNDAL 
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PROSESS ER NØKKEL TIL SUKSESS 
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EVALUERINGSKRITERIER 
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Kjøretid og frekvens 
  

I hvilken grad ivaretar alternativene krav til kapasitet, 
reisetid og pålitelighet for både person- og godstog 

Togdrift og sikkerhet I hvilken grad vil alternativene ivareta krav til drift, 
vedlikehold og sikkerhet 

Miljø I hvilken grad vil alternativene føre til endringer i verdier 
for ytre miljø og føre til klimagassutslipp 

Byutvikling/knutepunkt  I hvilken grad legger alternativene opp til et funksjonelt 
knutepunkt som tilpasser seg byen og nærmiljøet 

Byggbarhet I hvilken grad legger alternativene opp til effektiv 
anleggsdrift, realistiske og byggbare alternativ og 
minimering av negative konsekvenser i anleggsfasen 

Kostnader 
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