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Our Collective Solutions Focus On Process Improvement Across The Entire Project Lifecycle
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Vegvesenets bestillingsrutiner for BIM Fagmodeller - V770, Modellgrunnlag 

Ikke bare krav til leveranse – også krav til prosess…

Leveranse Prosess

Kilde: SVV



Kap 3.3.1 Felles for alle fagmodeller

Format for fagmodeller

Lever fagmodellene på LandXML-format og på prosjekteringsverktøyets originalformat.

LandXML-filen skal inneholde all geometri som er beskrevet ved hjelp av langsgående

knekklinjer i tillegg til alle linjeberegnede linjer med original geometri (radier, klotoider,

rettlinjer). Nøyaktigheten på knekklinjene skal være 3 mm pilhøyde i horisontalplanet og

høyden. Spesielle bestemmelser om leveringsformat finnes i beskrivelsen til den enkelte

fagmodell.

SVV HB 770 Modellgrunnlag  - Kap 3.3 Fagmodeller
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Utsettings- og maskinstyringsdata hentes fra fagmodeller

Fagmodeller som er utarbeidet til konkurransegrunnlaget, skal ha god nok nøyaktighet til

å kunne benyttes som grunnlag for utsetting og maskinstyring. Alle enkeltstående objekter

skal ha et referansepunkt. For langsgående installasjoner og konstruksjoner som er prosjektert 

som volumobjekter, skal det etableres en referanselinje. Se ytterligere detaljering under hver 

fagmodell. Referanselinjer og -punkt skal leveres med fagmodellene som egne 

geometriobjekter, og de skal i tillegg eksporteres til LandXML-format

SVV HB 770 Modellgrunnlag  - Kap 3.3 Fagmodeller



Vianova Plan og Trafikk. Statens vegvesen. Copyright ©2012.

The new Euphemias street. Bjørvika, Oslo. 



1) HB V770 sier at fagmodeller skal leveres på originalformat og LandXML. Hvilket originalformat 

er det for hver fagmodell og hvilken type landXML leveres for hver fagmodell? (sjekk at de svarer 

ut alle fagmodelltyper i kap 3.3)

2) Det er flere typer LandXML fil. Blir vegmodeller levert i hht 3.3.1 «Format for fagmodeller»?

3) Fagmodell Bru. Blir denne levert på samme form som vegmodell i tillegg til 3D volum av brua?

Unngå konflikt mellom byggherre, entreprenør og rådgiver 

- Avklar forventning til modell leveranse

LandXML 

vegmodeller:

Navngitte linjer, 

referanselinje med 

original geometri 

i samme fil



4)  Hvilken detaljering har fagmodellene? (F.eks elektro og landskap kan være fag som ofte 

henger litt etter på å levere fullt ut i 3D. Hva med Tunnel? Leveres den med nisjer, 

avramper, eller kun standard tunnelgeometri gjennomgående etc.)

5)  Ref kap 3.3.1 skal fagmodeller benyttes for utsetting: «Vil alle fagmodeller holdes 

oppdatert på et nivå som gjør at stikningsdata kan hentes fra modell leveransens 

originalformat og LandXML»? (viktig prinsipp å avklare om dere er forventet å bruke 

fagmodeller direkte og ikke tegninger når det gjelder stikningsdata, og at ikke dette endres

underveis)

Unngå konflikt mellom byggherre, entreprenør og rådgiver 

- Avklar forventning til modell leveranse



Kvaliteten på stikningsdata ved bruk 

av samordningsmodeller er ubetinget 

den største gevinsten ved bruk av modeller. 

Datataflyt til maskinstyringen hindrer manuelle 

feil .

Jarle Kristian Tangen, Stabsleder Statens vegvesen Region Øst

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen og E6 Gardermoen-Biri

Eksempel: Fellesprosjektet Dovrebanen 
Firefelts E6/dobbeltsporet jernbane Strandlykkja- Kleverud/Labbdalen – FP3



I dagEksempel leveranse: Dronning Eufemias gate - Oslo



I dag

Modell filer levert på prosjektet fra start til slutt

1800 files                                                                                     4400 files

Filer for NY SITUASJON

 1200.DWF filer (ble til 2800  inkl. revisjoner/versjoner)  2,3 x opprinnelig

 50 fagmodellfiler, (ble til 500 inkl. revisjoner/versjoner)  10  x opprinnelig

 8 vegmodellfiler (ble til 75 inkl. revisjoner/versjoner)  9,3 x opprinnelig

Filer for FASER: 

 450.DWF filer (ble til 850 inkl. revisjoner/versjoner)

 Ca 90 små modellfiler (ble til 200 inkl. revisjoner/versjoner)

Ca. 460 endringer i utførelse ble gjort av rådgiver under bygging.

Eksempel: Dronning Eufemias gate - Oslo



Ref V770 kap 3.4 Tverrfaglig modell: 

 Vil rådgiver jobbe etter metodikk med å kvalitetssikre fagmodeller i en tverrfaglig modell? 

 Vil tverrfaglig modell oppdateres i anleggsfasen, ved endring i fagmodeller? 

 Vil oppdatert tverrfaglig modell leveres entreprenør?

Kabler og ledninger ved Bispelokket, modellert

Unngå konflikt mellom byggherre, entreprenør og rådgiver 

- Avklar forventning til modell leveranse



Analysert antall endringsordre og KR-summen av disse i forhold til tilbudssum:

Gevinsten av prosjektering ihht V770 – målt på 6 anlegg

RV 150, E03; Ring 3 

Ulven-Sinsen 

Fellesprosjektet 

Dovrebanen-E6 

Skaberud-

Kolomoen, firefelts 

E6 m/midtdeler

RV 150, E22; 

Ring 3 Ulven-

Sinsen 

Fellesprosjektet 

Dovrebanen-

Firefelts E6 og 

dobbeltsporet 

jernbane

E6 - Nordre 

avlastningsveg, 

Trondheim

FV 456, 

Vågsbygdveien, 

Kristiansand 

18,9%

8,3%

4,2%

9,8%
7,6%

Tradisjonell 2D prosjektering, kontroll 

av papirtegning

BIM 3D modellering og kontroll i tverrfaglig modell

SNITT 7,5%

SNITT SVV data 2012: 19%

18,1%

Reference:
Norwegian Road Administration in coop. with Vianova Systems AS, 2013.



E6 - Nordre avlastningsveg, Trondheim - Byggefasen



BIM-modeller bidrar ubetinget til 

å redusere entreprenørens risiko. Man 

føler seg tryggere både på pris og 

gjennomføringsevne når man 

leverer fra seg anbudet.

Arve Krogseth, Prosjektleder 

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen FP3i

Prosjekt: Fellesprosjektet Dovrebanen - Tilbudsfasen  
Firefelts E6/dobbeltsporet jernbane Strandlykkja- Kleverud/Labbdalen – FP3

Satt med 

modell 80% 

og tegning

20% av 

tiden



The new Euphemias street. Bjørvika, Oslo. 
The new Euphemias street. Bjørvika, Oslo. 

Vianova Plan og Trafikk. Statens vegvesen. Copyright ©2012.

Not just a pretty picture



HVA ER TVERRFAGLIG MODELL  - OG HVORFOR MÅ DENNE HOLDES OPPDATERT?



HVORDAN LEVERS FAGMODELLER?

Konstruksjoner 
leveres som 3D 
DWG el IFC

VA og kabler leveres 
som 3D DWG/DGN 
og LandXML

Terreng/ landskap 
levers som 3D 
DWG/DGN eller 
LandXML

Vegmodeller leveres 
som VIPS, Civil 3D, 
InRoads og LandXML



Ansvaret for å sjekke stikningsdata før bruk, ligger fortsatt på entreprenør, 
men stikningsdata skal nå kunne sjekkes mot en 3D fagmodell



Muligheter for å hente ut data til maskinstyring på tvers av fag, i tverrfaglig BIM modell. 
Hvordan kan du hente ut stikningsdata fra Tverrfaglig modell på originalformat – Novapoint 19DCM





Mulighet for klippe fagmodeller mot hverandre, for å skape et nedre/øvre 

gravenivå – før eksport til LandXML maskinstyring

Illustrasjon: Espen Dahl, Zenit survey




