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• 01 – hvordan stilles krav

Hvordan stille krav til 
BIM-leveranser slik at 
det gir optimal nytte for 
tidligfase?

• 02 – best mulig resultat

• 03 – levere etter kravene 



BIM modenhet i 
arkitektbransjen

• BIM er ikke nytt for arkitekter

• 3D tegneprogrammer har vært på markedet lenge

• nytt er bruken av informasjonen i alle ledd

prosjektering

bygging

drift 

Tegning

3D modell

BIM modell



Hvordan stilles krav?





AiN og RIF
Kontrakstillegg for BIM-
leveransen

• sørge for forventningsavklaring til digitale prosesser og 
verktøy i prosjektene, og speile dette i kontrakt og honorar



Hvordan stille krav for å få et 
(arkitektonisk) godt resultat?



Plassering av teknisk utstyr

Arealfordeling, 
romprogrammering

Byggeplasssimulering

BIM kiosk

Samordningsmodell

Kollisjonsrapport Digital tvilling

Mye man kan bruke BIM-modellen til



Arkitektur skaper verdi

Arkitekt: Ram
bøll og Arkitektgruppen Cubus | Fotograf: H

undven-Clem
ents



Hvordan å få til et godt 
resultat

• Sett målene slik at de underbygger resultatet 
Ikke ha prosessen i fokus

• Rett nivå og informasjon gir god og riktig ressursutnyttelse 
Detaljeringsnivå skal ikke hindre innovasjon i tidligfase. 

• Sett av tid til en iterativ prosess i tidligfase

• Samspillsmodeller:
Tverrfaglighet og tettere integrasjon i tidligfase skjer 
digitalt, og stiller nye krav til forretningsmodeller og 
systemer. 

• Arkitekten kan bidra til å beholde helhetsbildet i fokus
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Hvordan levere etter kravene?



Styringsdokumenter for 
BIM i prosjekter

• Øverst ligger oppdragsgiverens sin BIM strategi
EIR – employees information requirement

• Pre contract BEP – BIM execution plan.

• Post contract BEP – dette kan være et kontraktsvedlegg for 
BIM. 

• Som prosjekteringsgrunnlag lages det en overordnet, 
omforent gjennomføringsplan

• BIM håndbok - Master information delivery plan, 
Enkelt å bruke, kort og presis

Krav til 
informasjons-
utveksling

BIM Gjennom-
føringsplan

Kontrakts-
tillegg for BIM

EIR BEP MIDP

Prosjektets 
BIM - Håndbok



Tydelig kommunikasjon av målene

Arkitekt: Asplan
Viak| Fotograf: Åse H

olte

Kravene underbygger det ønskede resultatet

Samspill og tverrfaglighet i tidlig fase

Oppsummering



Takk! Arkitektbedriftene.no
facebook.com/arkitektbedriftene

Du finner oss her

Arkitektbedriftene i Norge

Essendropsgate 3

0368 Oslo

22 93 15 00

christian.h@arkitektbedriftene.no
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