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Fra 1. januar 2017 er KHiB blitt et fakultet under Universitetet i Bergen (UiB) 
med navnet Fakultet for Kunst, Musikk og Design. 

Dette heftet benytter navnet KHiB.
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Det nye bygget til Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) er 
tegnet av det internasjonalt renommerte arkitektkontoret Snøhetta. 
Med det ferdige bygget er fakultetet første gang i historien samlet 
under ett tak. Tomten ligger i bydelen Møllendal med Store Lunge-
gårdsvann som midtpunktet i det store landskapsrommet dannet 
av fjellene Fløyen, Ulriken og Løvstakken. Det nye bygget med sin 
funksjon og sin arkitektur gir et særpreget bidrag til bydelen og er en 
generator i den pågående utviklingen av området. 

Bygget har et areal på 14.800 m2 og inkluderer den 1.300 m2 store 
og inntil 23 meter høye Prosjekthallen som kan romme større kunst-
prosjekter og aktiviteter som publikum inviteres inn til. Skolen har 32 
verksteder, bl.a. for tre, keramikk, metall, 3D modellering, grafikk, 
fotolaboratorium og støperi. I tillegg kommer 34 atelier, malersal, 
studioer for video, lyd og foto, forelesningssaler og prosjektrom.

Gjennom hele prosessen har fokus vært rettet på gode byplan- 
messige grep, publikumsrettede og åpne plassdannelser med klare  
sikt-, og forbindelseslinjer. Hensikten er å knytte institusjonen både 
mentalt og fysisk til dagens bysentrum. Studentene tok bygget i bruk 
ved semesterstart i august med offisiell åpning 11. oktober 2017.  
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KORT OM PROSJEKTET



Fordi lean kan ilegges ulik betydning for den enkelte, er det viktig at 
man forteller hva lean betyr for en selv, for å unngå misforståelser.

Selve det engelske ordet lean kan bety bl.a. slank, sparsom, spar-
sommelig, jevn. For byggenæringen betyr begrepet ofte en miks av 
kontinuerlig forbedring, fjerning av sløsing, verdiskaping, fokus på 
prosess og (jevn) flyt. Dette vil kunne variere med sammenhengen, 
prosjektfasen og det enkelte selskapet. 

Da KHiB-prosjektet fikk midler til gjennomføringen i juni 2013, var 
intensjonen fra prosjektledelsens side at filosofien med lean metodikk 
og lean bygging skulle implementeres allerede i detaljprosjekterin-
gen. Lean skulle gjennomsyre organisasjonen på alle nivåer for å få 
gjennomslag for en enhetlig kultur. Prinsippene for lean ble dermed 
innarbeidet både på strategisk og kontraktuelt nivå, det ble utarbeidet 
en opplæringsplan og lean tankesett ble fortløpende implementert i 
samhandlingen mellom byggherrens administrasjon, de prosjekteren-
de og de utførende. 

Ettersom dette ikke var gjort på en tilsvarende systematisk og 
strukturert måte tidligere, har prosjektet forsøkt å finne sin måte å 
gjennomføre dette på. For de aller fleste involverte er KHiB det første 
strukturerte møtet med lean, og det har følgelig vært lagt inn rom for 
feiling og prøving.

KHiB-prosjektet har lagt spesiell vekt på at lean for de involverte 
innebærer flyt, prosess, helhet, proaktivitet, transparens og bruk av 
BIM som modelleringsverktøy.

KORT OM LEAN i KHiB



HENSIKTEN MED HEFTET
KHiB-prosjektet har siden juni 2013 i omfattende grad arbeidet med 
lean mentalitet, metoder og prinsipper både i prosjekteringsfasen og 
i byggefasen. Det finnes mye litteratur om lean, både generelt og om 
lean bygging spesielt. Lean bygging og taktplanlegging er etter hvert 
kjent i byggenæringen, men noen av de metodene vi har brukt er 
tilnærmet ukjente for bransjen, som f.eks. lean prosessplanlegging, 
systematisk ferdigstillelse og lean prosjektering. 

Det finnes lite informasjon om bruk av Lean i prosjekteringsfasen. 
Prosjektet har derfor utviklet sin egen metodikk for å kunne arbeide 
smartere og riktigere med det omfattende prosjekteringsarbeidet. 
Tankegodset, som på mange måter må anses å være pionerarbeid, 
er utarbeidet i detaljprosjekteringsfasen og fulgt opp i byggefasen 
fram til overlevering av bygget i mai 2017. 

Intensjon med dette heftet er å gi en kortfattet beskrivelse av hva vi 
har gjort i prosjektet og hvordan. Tankene bak, og teorien om, lean 
utdypes ikke nærmere fordi det allerede finnes mye litteratur på dette 
området. Heftet er ett av fem hefter laget av KHiB-prosjektet. De 
andre heftene omhandler lean strategi, BIM, systematisk ferdigstil-
lelse og lean bygging. Samlet gir de en god oversikt over hva vi har 
gjort og hva vi har lært.
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Hva er prosjektering?
Grovt sett kan en byggeprosess deles inn i Programmering – 
Prosjektering – Bygging. Disse prosessene går normalt sett fasevis 
og det eksisterer ulike fasemodeller. Byggebransjen har i de senere 
årene søkt å bli enige om en felles modell basert på RIBA sin stan-
dard (RIBA = Royal Institute of British Architects). KHiB har fulgt 
denne modellen. Prosjekteringen skal sy sammen det komplekse 
bildet det er å ivareta alle interessenters behov som igjen skal materi-
alisere seg i det ferdige bygget (figur 1).

Hva er prosjekteringsledelse?
Prosjekteringsledelse er den overordnede ledelsen av byggepros-
jektets prosjektering. Det er viktig å skille mellom koordinering og 
ledelse. Litt overordnet sagt handler koordinering om delegering av 
oppgaver. Ledelse handler om målstyring; en skal motivere de invol-
verte aktørene til å utføre oppgaver rettet mot prosjektets definerte 
mål. Ulike mål kan være:
• Samfunnsmål
• Funksjonelle mål
• Estetiske mål
• Framdriftsmål
• Økonomiske mål
Prosjekteringsledelse krever tverrfaglig kompetanse innen både 
prosjektering og produksjon. Og sist, men ikke minst, krever det 
ledelseskompetanse – da spesielt med tanke på det vi kan kalle 
relasjonsledelse, å være bindeleddet mellom de ulike aktørene, ikke 
bare i prosjekteringen.

Hva er prosjekteringsgruppe?
En prosjekteringsgruppe er et tverrfaglig team bestående av spe-
sialister som gir faglige input og output innenfor de feltene som må 
undersøkes for at bygget skal kunne bygges iht. til definerte mål og 
programkrav. I et komplekst bygg kan det være 15-20 ulike spesia-
lister innom prosjektet i løpet av den tiden prosjekteringsgruppen er 
involvert, men noen rådgivere vil stort sett alltid utgjøre selve 
kjernegruppen: Arkitekt, Bygg-, VVS-, og elektroingeniør. 

PROSJEKTERING OG 
PROSJEKTERINGSGRUPPE I KHiB



Figur 1 - BYGG21 Steg for steg - fasemodell byggeprosess



I KHiB-prosjektet har vi valgt, med lean produksjonsmetodikk som 
bakteppe, å se på prosjektering som en form for produksjonslinje. 
Når man skal tenke på prosjektering som en produksjonslinje, er man 
nødt til å tenke i prosesser. 

Hva er en prosess? 
Vi har definert prosess som et sett av aktiviteter som samhandler, i en 
logisk rekkefølge, for å nå et felles produkt. 

Hva er prosjekteringens felles produkt?
Vi definerte vårt overordnede felles produkt til å være selve BIM-   
modellen. Denne modellen blir i neste instans realiseringen av byg-
get. Overgangen fra BIM-modell til det fysiske bygget er i vårt tilfelle 
glidende. Byggingen starter opp før prosjekteringsgruppen har fullført 
sitt arbeid. 

De 5R’ene
For å holde orden på rekkefølgen i den tverrfaglige prosjekteringen, 
har aktørene i fellesskap planlagt de viktigste nøkkel-punktene (som 
for KHiB betyr prosessuelle milepæler) og produktene for detaljpro-
sjekteringen og byggefasen. Disse skal løses i riktig og logisk rekke-
følge (hefte #3 Lean Strategi).

Dette bringer oss over på et sentralt prinsipp i lean; de 5R’ene. 
Underveis i prosjekteringen skal de prosjekterende tverrfaglig etter-
spørre: 
 Riktig informasjon
 på Riktig detaljnivå 
 til Riktig tidspunkt 
 i Riktig antall
 tilført Riktig område
På etterfølgende sider beskrives utfordringene vi har møtt og hvordan 
vi har valgt å løse dem.

PROSJEKTERING SOM PRODUKSJONSFORM
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Prosjekteringsprosessen er kompleks og iterativ. Mange involverte 
parter, økende kompleksitet og høy spesialiseringsgrad i kombinasjon 
med nye verktøy gir stadig voksende informasjonsmengder som skal 
håndteres. Prosjekteringen kan sammenlignes med en elefant, den er 
stor og uhåndterbar (figur 3). Spørsmålene vi har stilt oss er: Hvordan 
kan vi få kontroll på informasjonsmengden og dele denne opp i hånd-
terlige og kontrollerbare biter? Hvordan kan vi skape en produksjons-
form som gagner alle parter og som gagner prosjektet?

Utfordringen er å optimalisere spesialistens input i prosjekteringspro-
sessen. Ofte bommer vi på når, og på hvilket detaljnivå, ytelsen skal 
komme inn. I en prosjekteringsgruppe brukes mye tid på ikke-verdi-
skapende arbeid, blant annet ventetid i møter og manglende tverrfag-
lig kommunikasjon. Det fører til store iterasjoner eller arbeid knyttet 
opp til forvaltning av de ulike firmaenes interne styringssystemer 
(figur 2). 

Vi beskriver nærmere hvordan vi har valgt å løse utfordringen med 
håndteringen av store informasjonsmengder.

UTFORDRINGEN

Figur 2 - Ulike former for sløsning

© leanproint
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PROSJEKTERING SOM PRODUKSJONSFORM

Figur 3 - Uhåndterbare prosjekteringsmengder - «elefanten» og himlingsplanen.
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Prosjektet har først identifisert sine hovedprosesser: 

 Prosjektstyring 
 Kvalitetsstyring
 Prosjektering  
 Anskaffelser
 Produksjon
 Bruker / brukerutstyr
 Systematisk Ferdigstillelse
 Offentlig saksbehandling
Prosessene er listet opp i et hovedprosess-kart. Dette kartet er 
prosjektets overordnede strategiske verktøy (figur 4).

For hver prosess har vi definert og plassert prosessmilepæler, kalt 
nøkkelpunkter, i logisk rekkefølge. Hvert nøkkelpunkt beskriver et 
sluttpunkt med tilhørende leveranse. Hvert nøkkelpunkt har fått en 
dedikert ansvarlig eier. 

Innledningsvis i detaljprosjektet brukte KHiB-teamet til sammen 2 
uker på å lage prosess-kartet. Ukene ga samtlige prosjektdeltakere 
en svært god tverrfaglig forståelse av rekkefølgen innenfor hver 
enkelt prosess. Og samtidig prosessenes tverrfaglige sammenheng i 
den prosjekteringen man var i ferd med å påbegynne.

For prosjekteringen, som dette heftet handler om, har prosjektet 
tilstrebet å prioritere flyteffektivitet fremfor ressurseffektivitet. Med 
flyteffektivitet mener vi kontinuerlig tilflyt av relevant informasjon inn i 
det som er definert som vårt produkt. Ressursene må være tilgjenge-
lige når produktet har behov for det, og ikke omvendt. Vårt mantra har 
vært at alle aktører skal være der for et felles mål: Riktig informasjon 
til riktig tid inn i vår felles BIM-modell. Den virtuelle modellen er 
definert som underlaget for det fysiske bygget som etter hvert skal 
reise seg, ferdigstilles og overtas av drift og bruker.

IDENTIFISERING AV PROSESSER



Statsbyggs prosjektmodell med tilhørende hovedmilepæler er 
utgangspunktet for å plassere byggeprosjektets hovedprosesser i et 
system, i et prosesskart.

PROSESS-KARTET

HOVEDPROSESSER 
 eksempel: Prosjektering, produksjon

STATSBYGGS PROSJEKTMODELL
 prosjektets hovedfaser
 eksempel: Detaljprosjekt, bygging

EIERE AV NØKKELPUNKTER
 eksempel: Prosjekteringsleder, arkitekt etc

NØKKELPUNKT I HVER PROSESS
 satt i kronologisk rekkefølge
 eksempel: Anbudstegninger sendt

HOVEDMILEPÆLER
 i Statsbyggs prosjektmodell
 eksempel: Styringsdokumenter godkjent

Figur 4 - Prosjektets hovedprosess-kart

© porsche consulting / statsbygg



De fleste prosjektmodellene er fasedelt, f.eks. i Forprosjektfase og 
Detaljprosjektfase (figur 1). Disse fasene styres som oftest etter klas-
siske leveranseplaner der en leverer store mengder med informasjon 
ved fasens slutt, som så evalueres (figur 5). I komplekse byggepro-
sjekter blir dermed den samlede informasjonsmengden som skal 
evalueres, uforholdsmessig stor. I tillegg kommer ofte tilbakemeldin-
gen et stykke inn i neste fase hvor prosjektet har økt sin detaljerings-
grad. Innarbeidelsen kan bli svært omfattende og kompleks. Det er 
nesten umulig å ha kontroll på alle tverrfaglige sammenhenger. Dette 
påvirker både kostnad og kvalitet negativt. 

KHiB-prosjektet har delt opp informasjonsmengden og beslutningene 
i mange små og håndterbare biter. Vi har så valgt en jevn rytme som 
vi har kalt prosjekteringens takt. På denne måten får vi en kontinu-
erlig avsjekk av leveransene gjennom hele prosjekteringsperioden. 
Gevinsten er økt forutsigbarhet i prosjekteringsprosessen. Størrelsen 
og innholdet av leveransene er tilpasset den valgte takten. Man opp-
når en jevn produksjon og en jevn utveksling av informasjon mellom 
aktørene involvert i prosessen. Prosjektet hadde oppdragsgiver/ 
beslutningstaker tilstede gjennom hele prosessen og kunne dermed 
utføre kontinuerlige kontroller (figur 7).

OPPDELING AV INFORMASJONSMENGDEN

Figur 6 - KHiB-prosjektets taktoppdeling i prosjekteringen

Figur 5 - Tradisjonell oppdeling med klassiske leveranseplaner 

© snøhetta

© snøhetta



Taktplanlegging i prosjekteringen innebærer å planlegge og dele 
opp prosjektets prosesser og aktiviteter i en jevn rytme som også er 
tilpasset regelmessige møtesekvenser. I KHiB-prosjektet valgte vi å 
samlokaliseres 3 dager hver 14. dag og møtes 1 dag i mellomuken. 
Dermed fikk prosjektet helt jevne sekvenser. For hver sekvens leverte 
vi forhåndsavtalte og etterspurte pakker med tverrfaglig og tydelig de-
finert innhold. Et viktig prinsipp i taktplanleggingen er at man kun spør 
etter ferdig levert. Hver 14. dagers sekvens startet med å etterspørre 
status på pakkene. Dette ble gjort i plenum, slik at alle aktørene fikk 
oversikt over for eksempel manglende leveranser. Dersom manglene 
var grove, kunne man på prosjektets strategiske nivå velge å stoppe 
prosjekteringen inntil leveransen faktisk ble levert. 

Det overordnede innholdet for sekvensene ble besluttet på 
prosjektets strategiske nivå og nedfelt i en plan for hele forløpet. Det 
detaljerte innholdet for hver pakke (leveransen) ble etterspurt, eva-
luert og definert på det operative nivået hver 14. dag. Med operativt 
nivå menes fagekspertisen rundt bordet. 

Planlegging av det langsiktige og kortsiktige innholdet av planen og 
pakkene krever erfarenhet og innsikt både i prosjektering og produk-
sjon. Denne planleggingen er helt utslagsgivende for hvor godt (les: 
leant) selve prosjekteringsprosessen flyter. Prosessplanen var, som 
tidligere nevnt, prosjektets overordnede veiviser for hvilke sammen-
henger som til enhver tid skulle ivaretas.

Vi minner om poenget med flyteffektivitet fremfor ressurseffektivitet 
i prosjekteringen. Prosjektet investerte i frontloading (tidlig og riktig 
planlegging) for å få oversikt over problemstillinger som kan bli, og er, 
risikoelementer i prosjektet. I tillegg vil riktig prosjekteringsunderlag 
medføre færre feil på byggeplassen, som igjen gir framdriftsmessig 
og kvalitativ gevinst på bygget.

TAKTPLANLEGGING I PROSJEKTERING

Figur 7 - KHiB-prosjektets kontinuerlige leveranseavsjekk
© snøhetta



Vi har tidligere vært inne på at vi har en tverrfaglig prosjektering som 
skal løses i riktig og logisk rekkefølge med tanke på å ferdigstille 
BIM-modellen og annen relevant informasjon. Dette underlaget gir i 
neste instans et framtidig bygg. Det er tidligere omtalt at de 5R’ene 
er sentrale i lean, og vi har introdusert prosess-kartet som prosjektets 
ledesnor. Den guider oss slik at vi ser sammenhengene mellom de 
ulike prosessene i prosjektet.

Informasjonsmengden i prosjekteringen kan oppleves som «en 
uhåndterbar elefant» (figur 3). Prosjekteringen er en av hovedproses-
sene i prosjektet. For å gjøre den håndterbar, deles den opp i mange 
mindre biter, i pakker, og disse pakkene skal leveres hver 14. dag. 

Hva er prinsippene for pakkenes innhold? Hvordan vet vi hva som 
skal leveres til enhver tid? 

En viktig faktor er definisjonen av verdiskapning, som definerer hvil-
ken informasjon som gir optimal input (verdi) på riktig tidspunkt.

I starten er BIM-modellen ganske tom for informasjon. Vi må definere 
hvilken informasjon som skal tilføres, og som kan defineres som 
selve skjelettet i bygget. Denne informasjonen er BIM-modellens 
grovmaskede nivå. Modellen utvikles deretter fra et grovmasket til et 
finmasket nivå. Dette er ikke noe nytt, men ofte har vi ikke et bevisst 
forhold til det. Og som regel kommuniseres ikke betydningen av 
tverrfagligheten godt nok. 
 PRINSIPP 1: Relevant innhold på riktig nivå til riktig 
 tidspunkt.
Informasjon som oppleves som ferdig levert fra et fagområde, kan 
være utilstrekkelig for andre fag. Dette bringer oss til neste prinsipp:
 PRINSIPP 2: Enfaglig produksjon kan ikke starte før all
 tverrfaglig informasjon er lagt inn i modellen og tverrfaglig  
 avstemt.
Det tredje prinsippet handler om størrelsen av de tverrfaglige pakke-
ne:
 PRINSIPP 3: Jevn flyt av tverrfaglig informasjon, med riktig  
 kompleksi tet, tilpasset prosjekteringens takt. 

PRINSIPPER FOR PAKKENES INNHOLD



Figur 8 - Flyt i BIM-modellen og leveransepakker

FRA GROVMASKET TIL FINMASKET

© snøhetta

Alle elementer i BIM-modellen skal modnes fra et grovmasket til et 
finmasket nivå (Level of Development, LOD). Det er en strategisk 
prioritering når hvilke temaer skal nå et gitt nivå til et gitt tidspunkt i 
prosjekteringens forløp. Denne vurderingen er avhengig av en rekke 
faktorer, som for eksempel logisk rekkefølge av input, anbudsstrategi, 
byggerekkefølger, føringer fra 3. part med flere.

I KHiB-prosjektet ble prioriteringen av rekkefølgen gjort i fellesskap 
i prosjekteringsgruppen. Denne vurderingen skal ideelt sett være 
forankret i prosjektets BIM-strategi. 

I vårt tilfelle ble prosjekteringens leveranser styrt etter behovet for 
underlag til tre ulike anbudspakker, også kalt anbudsbølger (figur 8). 
For eksempel gikk anbudspakken for fasader ut svært tidlig, noe som 
ga direkte føringer for nivået byggets bærende konstruksjoner og 
dekkeforkanter måtte utarbeides til. Hvert prosjekt vil ha egne regler 
for dette. For eksempel vil underlaget fra RIB besluttes lenge før 
underlaget for himlinger (RIB = Rådgivende Ingeniør Bygning).

Prinsippene for pakkenes innhold må kommuniseres tydelig til alle 
involverte på en mest mulig rasjonell måte. 



EFFEKTEN AV «BIG ROOM» 
Komplekse prosjekter står ovenfor mange utfordringer. En sentral 
problemstilling er hvordan man sørger for en mest mulig smidig 
informasjonsutveksling mellom de ulike aktørene. Kapittelet «Prosjek-
tering som produksjonsform» omtalte hvordan informasjonsmengden 
ble oppdelt i mindre og kontrollerbare pakker. Dette grepet hjelper oss 
å få kontroll på leveransene og informasjonsmengden.

Informasjonsutveksling og flyt
Den neste utfordringen er hvordan man skaper best mulig flyt i 
informasjonsutvekslingen. Med informasjonsutveksling menes tverr-
faglig og gjensidig utveksling av ekspertise og relevante data basert 
på felles forståelse av hvor man er i prosjektets forløp. Målet er at 
rådgiverne gir kontinuerlig og optimal input til riktig tidspunkt. Valget 
om samlokalisering er et viktig tiltak for å fasilitere informasjonsut-
vekslingen.  

KHiB-prosjektet etablerte et felleskontor, et såkalt «big room». Her 
var alle sentrale aktører i prosjektet pålagt å møte opp på samlo-
kaliseringsdagene. Kravet gjaldt selv om det kun var planlagt et 
mindre antall møter for vedkommende. Aktørene hadde full tilgang 
til nødvendige fasiliteter på lik linje med sitt faste arbeidssted, og de 
kunne jobbe med andre prosjekter dersom tiden ikke ble fylt opp med 
KHiB-gjøremål. Vi oppnådde dermed optimal tilgjengelighet for de 
spørsmål som måtte dukke opp.

Transparens og kultur 
En av de store gevinstene av å jobbe tett sammen er at man i større 
grad lærer å forstå hverandres fag og utfordringer. Man etablerer en 
felles kultur og holdning til prosjektet, man blir kjent som mennesker 
og det blir dermed viktig for hver og en å levere som lovet. Kontinu-
erlig fokus på kulturbygging har vist seg å være en av de viktigste 
investeringene man gjør fra ledelseshold. Samholdet blir ytterligere 
forsterket av avtalte og gjentagende rutiner under samlokaliserings-
dagene og av felles bruk av verktøy.



Foto: Transparens og kultur - Statsbygg v/Trond Isaksen

Foto: Møteplan under samlokalisering



Som beskrevet i kapittelet «Fra grovmasket til finmasket» ble all input 
til BIM-modellen i KHiB-prosjektet organisert i tverrfaglige temaer 
(figur 8). Til hvert tema føres en temalogg (figur 9) som har en tema-
eier. Temaeiere i KHiB var utvalgte disiplinansvarlige. 

Temaloggene brukes til å liste opp hvilke aktiviteter som må løses for 
at temaeieren skal kunne ferdigstille temaet. Innholdet av aktivitetene 
i temaloggen, størrelsen av en aktivitet og antall parallelle aktiviteter, 
blir tilpasset BIM-modellens modenhet og takten. Hovedregelen er at 
ingen aktiviteter skal ha større omfang enn at oppgaven lar seg løse 
på en sekvens, altså i løpet av 14 dager. Temaeieren er selv ansvarlig 
for å justere omfanget av parallelle aktiviteter innenfor det som er 
mulig i løpet av takten. Også her gjelder prinsippet om flyteffektivitet 
framfor ressurseffektivitet. Dersom nødvendig oppbemannes tema-
eierens team slik at prosjekteringens samlede takt kan opprettholdes.

Lean prinsippene «takt og pull» ligger til grunn. Temaeieren «drar» 
inn nødvendig aktivitet (informasjon) for å opprettholde prosjekterin-
gens takt. Aktivitetene gjennomgås i fellesskap ved oppstartsmøtet på 
hver 14.dags samlokalisering. KHiB-prosjektet markerte aktivitetenes 
status med grønt (utført), gult (ikke helt ferdig) og rødt (ikke påbegynt) 
på en felles logg. På denne måten ser alle hvilke oppgaver som er i 
rute og hvilke som ikke er utført. Hver temalogg har i tillegg en side 
2 der viktige beslutninger blir loggført. Ut over dette har KHiB-teamet 
ikke hatt behov for å føre referater. Selv om temaloggen for noen har 
blitt opplevd som ekstra arbeid (kanskje spesielt for de som vanligvis 
er forskånet fra å skrive referater), har den vist seg å være et svært 
dynamisk verktøy som sparer prosjektet for arbeid i form av venting 
og uløste oppgaver (figur 9). Sammen med visuell planlegging i opp-
start og avslutning av samlokaliseringsdagene, gir temaloggen alle 
aktørene en veldig god tverrfaglig oversikt over avsluttede, forventede 
og utestående oppgaver. Den sikrer kontroll og transparens, og den 
er samtidig en god dokumentasjon på BIM-modellens utvikling og 
modenhet.

En annen viktig gevinst er delegert eierskap til leveranser. Hver enkelt 
fagrådgiver får et tydelig ansvar for samordning av sitt tverrfaglige 
tema. Ansvaret for avtalt leveranse ligger hos den enkelte.

OPPBYGGING OG FORVALTNING AV
TEMALOGGER



Figur 9: Temalogg

© snøhetta

INPUT (GIS) TIL
eksempel: ARK

INPUT (KOMMER) FRA
eksempel: RIE

AKTIVITET
eksempel: «ELSKAP FLYTTES»

TEMAEIER
eksempel: ARKITEKT FRANK 

TEMA
eksempel: TEKNISKE ROM

LØPENUMMER TEMALOGG
eksempel: T39

SPESIFISERT OMRÅDE
eksempel: PLAN 5 - TEKNISKE ROM



Et byggverk består av en rekke romlige og funksjonelle krav som skal 
samspille slik at de som bruker bygget får mest mulig optimalt dekket 
sine behov. Det er arkitektens oppgave å formgi dette til en helhet. 
Utgangspunktet er brukerens/bestillerens krav og mål. Kravene er 
premissgivere for byggets identitet og for byggets tekniske og romlige 
løsninger. Samspillet mellom alle disse parameterne løses i et tverr-
faglig samarbeid i prosjekteringsgruppen. 

KHiB er en kunst- og designhøgskole med mange komplekse teknis-
ke krav. Blant annet har bygget flere verksteder med spesialinnred-
ning med tilhørende krav til ventilasjon og strømforsyning. 
Systematisk ferdigstillelse gir en sikkerhet for at prosjektet har 
definert og oppfylt alle tekniske krav som må til for å ivareta byg-
gets funksjonelle krav. Prosessen fokuserer på hvordan de tekniske 
systemene skal prosjekteres, realiseres, testes og driftes på en 
kontrollert og mest mulig feilfri måte (figur 10).

Tankegodset til lean og prosessen systematisk ferdigstillelse passer 
godt sammen. Prosessen ble dermed en naturlig del av lean prosjek-
tering.

I KHiB startet systematisk ferdigstillelse i detaljprosjektet med utarbei-
delse av dokumentet «krav til systematisk ferdigstillelse». Dokumen-
tet definerer krav til leverandører, til gjennomføringen og til kontrollen 
av tekniske anlegg. Kravene ble implementert og fulgt opp gjennom 
detaljprosjekteringen, byggefasen og prøvedriftsperioden. Resultatet 
er at prøvedriftsperioden startet som planlagt og at driftsorganisasjo-
nen kunne overta bygget fra første dag.
 
For ytterlige opplysninger om Systematisk ferdigstillelse henvises det 
til KHiB-hefte # 2.

SYSTEMATISK FERDIGSTILLELSE



Figur 10: V-modellen - sammenhengen mellom prosjektert grunnlag og testingR
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SAMHANDLING PÅ BYGGEPLASS
14-10 og 6-4

Annenhver tirsdag (og i den første halve byggefasen også på ons-
dager) møttes alle involverte, dvs. rådgivere, entreprenører, brukere, 
driftspersonale, byggeledere og prosjektledere, for å videreutvikle og 
sluttføre prosjekteringsunderlaget til ferdig arbeidsunderlag. Denne 
samhandlingen i byggefasen ble kalt «supertirsdager» og var en 
forlengelse av prosjekteringens samhandling hver andre uke.

Prinsippet for møtene var det samme som i detaljprosjekteringen. 
Den ansvarlige for et tema sørget for nødvendig informasjon og res-
surser til å avklare og levere temaet til avtalt tid.

En fast del av agendaen for supertirsdagene var avklaringer fra 14-
10 og 6-4 møtene. 14-10 og 6-4 møtene ble avholdt en gang i uken 
mellom byggeledelsen, prosjekterende, leverandører og utførende. 
Overordnede utfordringer på tvers av fag og løsninger ble vurdert, 
koordinert og planlagt i prinsippet 14, 10 og 6 uker før oppstart på 
byggeplass.

Målsettingen med å møtes 14-10 uker før utførelse, var å ligge i for-
kant med for eksempel produktavklaringer med lang leveransetid 
(f. eks. dørmiljø, eltavler og energisentral) og sørge for tverrfag-
lig samhandling mellom de ulike leverandørene og utførende. På 
KHiB-prosjektet ble møtene ledet av byggherren. 

6-4-møtene forutsetter at de overordnede sakene fra 14-10-møtene 
er avklart og lukket. 6-4-møtene er arenaen til de tverrfaglige teame-
ne som skal oppføre bygget. I møtene ble BIM modellen gjennomgått, 
montering og monteringsrekkefølger diskutert og eventuelle avvik 
håndtert. I tillegg ble utførelsen diskutert i separate møter med de 
enkelte fagene. Møtene kunne i siste instans påvirke allerede utarbei-
dede detaljer. På KHiB ledet byggherren ved byggeledelsen møtene.

14-10-6-4-1 kan anses å være en utvidet 7 forutsetninger for en sunn 
aktivitet. Figur 11 viser grad av involvering fra ulike aktører inn mot 
oppstart av en aktivitet i et kontrollområde. De ulike prosessene som 
leder fram til oppstart bygging, er mer utførlig beskrevet i hefte #1 
Lean Bygging og hefte #3 Lean Strategi.



Figur 11: Grad av involvering fra ulike aktører når oppstart kontrollområde nærmer seg



BIM er et verktøy som muliggjør tredimensjonal prosjektering og 
informasjonsutveksling. Sagt med andre ord: Man modellerer et rom 
og rommets elementer fra alle sider. I 3D-modellen kan man i tillegg  
knytte all ønsket informasjon til de tegnede objektene samt informa-
sjon om byggeprosjektet på et sted.

Bokstavene i BIM betyr følgende:
    B = bygning
    I   = informasjon
    M = modellering (i prosessen) / modell (produktet)

BIM-modellen kan også kobles til tid/fremdrift (4D), kostnader / øko-
nomi (5D) og intelligent linking mellom som-bygget-modell og lifecycle 
management (6D). Disse dimensjonene er ennå lite benyttet. Det er 
sannsynlig at BIM-modellen i framtiden vil gi ett komplett underlag for 
prosjektering, oppføring, vedlikehold og avslutning av et bygg.

I prosjekteringen har det å sikre en god flyt til BIM-modellen vært vårt 
hovedfokus. Prosjekteringsgruppen må dermed etablere et bevisst 
forhold til hvilke elementer som skal ferdigstilles på hvilket nivå til hvil-
ken tid. Dette henger sammen med de prioriteringene og sammen-
hengene vi har synliggjort i prosess-kartet, som for eksempel viser 
når sluttpunkter for de ulike arbeidene på byggeplassen er. 

BIM-modellens modenhet kan defineres av begrepet LOD samt ved 
at en rent framdriftsmessig definerer tidspunkt for frys av områder 
eller temaer i modellen. Frys betyr altså at en er ferdig med å laste 
inn den forhåndsdefinerte informasjon i modellen, på riktig nivå. 
LOD-begrepet kan sammenlignes med pixelering i foto, eller å se et 
objekt på langt eller nært holdt: Fra lang avstand ser man bare en 
form. Når man er helt inntil objektet, ser man alle detaljene, man er 
på topp detaljnivå. I tillegg har man tilgang til all relevant informasjon 
om objektet. BIM-språket definerer dette til LOD500.

Modellen gjør det mulig å se hvordan et bygg vil fungere når det er 
ferdig, og man kan kontrollere at bygget er byggbart. En kritisk suk-
sessfaktor her er den samlede prosjekteringsgruppens kompetanse 
og erfaringer. Et bygg blir ikke godt å være i, byggbart eller vedlike-
holdsvennlig fordi det er prosjektert i BIM. Et bygg blir vellykket fordi 
prosjekteringsgruppen forstår utfordringene og finner gode løsninger. 

BIM



Prosjekteringen kan benytte seg av verktøy for kollisjonskontroller 
i BIM-modellen. Formålet med kollisjonskontrollene er å oppdage 
mulige tverrfaglige konflikter og kollisjoner i modellen. KHiB-prosjek-
tet har hatt kollisjonskontroller som fast del av samhandlingen hver 
14.dag gjennom hele detaljprosjektet fram til komplett produksjons-
underlag. I denne sammenhengen er det viktig å huske på at det ikke 
kan oppstå kollisjoner mellom elementer som mangler i modellen. 
Man må også ha et bevisst forhold til hvilke elementer som er fryst og 
hvilke som ikke er fryst. Kollisjonskontrollen er kun ett supplerende 
tiltak. BIM-modellens modenhet gjenspeiler den informasjonen som 
er tverrfaglig omforent. Derfor vil den kun til en viss grad vise hvor 
fullendt prosjekteringsunderlaget til enhver tid faktisk er.

Visuell gjennomgang av BIM-modellen som del av samhandlingen er 
en annen måte å bruke modellen på. Ved å spasere gjennom model-
len innhenter man informasjon om rommenes forløp og møblering. 
Vandring gjennom modellen dannet et nyttig grunnlag for byggher-
rens og brukerens beslutninger. 

Modellen i KHiB-prosjektet var også produksjonsunderlaget på 
byggeplassen. Vi har brukt modellen til å sikre byggbarhet. I store 
deler av byggeproduksjonen er modellen benyttet framfor tegninger. 
Prosjektet har i liten grad brukt papirtegninger. I prosjektet har vi blant 
annet modellert armering og ventilasjonsføringer som så direkte har 
vært brukt til å ta ut mengder og til å bygge etter. De utførende har i 
stor grad brukt iPad til å hente ut relevant informasjon, og BIM-kios-
ker var utplassert med jevne mellomrom i bygget.

Foto: Bruk av BIM-kiosker - Snøhetta-arvv



Vårt hefte handler i første rekke om KHiB-prosjektets erfaringer sett 
fra prosjekteringens ståsted i tidsspennet fra oppstart detaljprosjekte-
ring fram til bygget tas i bruk. Ledetråden fram mot ferdig over-   
levert bygg var først og fremst realiseringen av byggets samlede mål, 
herunder funksjonelle, estetiske, miljørelaterte, framdriftsmessige og 
økonomiske krav.

Prosjektets strategiske ledelse fokuserte på denne måloppnåelsen og 
motiverte deltakerne til å nå disse ved å sette prosjektets flyt i fokus. 
Dette bakteppet inspirerte alle i prosjekteringen til kontinuerlig disku-
sjon om hvordan man på best mulig måte kunne løse de tverrfaglige 
oppgavene. 

Prosjekteringen har gitt bygget visuell form og helhet, samtidig som 
alle tekniske, konstruktive, funksjonelle, samfunnsmessige, symbol-
ske og økonomiske krav er løst. KHiB-prosjektet har lært oss nødven-
digheten og verdien av gode tverrfaglige prosesser. Prosjektet har gitt 
oss bedre innblikk i hvor utrolig komplisert det er å få alle involverte til 
å spille sammen. Prosjektet har utviklet og anvendt et lean mindset. 
Vi har benyttet nye verktøy for å optimalisere flyten mellom de ulike 
aktørene. Lean metodikk har vært en felles ledetråd og inspirert til 
kontinuerlig vurdering og forbedring av tverrfaglige arbeidsprosesser 
og informasjonsutveksling.

Forståelsen av sammenhengene mellom de ulike prosessene som 
løper parallelt (prosess-kartet) og evnen til å bryte ned informasjons-
mengden i mindre og konkluderbare biter, har vært suksessfaktorer i 
prosjektet. Byggherrens fokus på lean har gitt teamet muligheten til å 
utprøve nye metoder for bedre samhandling og felles målstyring.

Metodikken og tilhørende verktøy for lean prosjektering er nybrotts- 
arbeid utviklet av KHiB-prosjektet. Prosjektet har delt sin kunnskap 
med mange. Vi anbefaler varmt at framtidige prosjekter benytter seg 
av kombinasjonen lean prosjektering, BIM og lean prosessplanleg-
ging. Synergieffektene og potensialet er meget høyt.

REFLEKSJONER OG ERFARINGER



Foto: Big Room på byggeplass - Statsbygg v/ Hans Thomas Holm

Foto: Takttrening hos Porsche Academy - Statsbygg v/ Hans Thomas Holm
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