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• Kvalitativ artikkel basert på enkeltcasestudie:
• gjennomført fem gruppesamtaler med entreprenørsiden

• deltakelse i fem fremdriftsmøter hos entreprenøren, og

• ti semi-strukturerte intervjuer med byggherre og entreprenør.

• Norsk anleggsprosjekt med konstruksjoner som kulverter og tunneler:
• byggherreorganisasjonen er et statlig foretak, og

• entreprenørselskapet er et stort privateid selskap.

• BIM er en digital framstilling av et byggverk for å tilrettelegge for
prosjektering, bygging, drift og vedlikehold slik at det kan dannes et
pålitelig grunnlag for beslutningstaking.

• 4D BIM = 3D + TIDSLINJE!

• 4D BIM bruksområder:
• vurdere byggbarhet og arbeidsflyten til fremdriftsplaner,

• kommunisere og koordinere avhengigheter mellom aktiviteter, og

• bryte ned resiproke avhengigheter til samlede og sekvensielle avhengigheter.
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tverrfaglig samarbeid som tar 

4D-modeller til god nytte

bruk av standardiserte retningslinjer 

og prosedyrer for 4D BIM

brukervennlige 4D-programvarer for 

planlegging av byggearbeidene

4D BIM



Pådrivere for endring Muliggjørere Barrierer Muligheter

Byggherrekrav Samhandling Motstand mot innovasjon
Mer pålitelige resultater

& forbedret fortjeneste

Markedsdifferensiering
Teknologi for 

visualisering
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Redusert tidssløsing

under planlegging

Owen, R., Amor, R., Dickinson, J., Prins, M. & Kiviniemi, A. (2013). CIB Integrated Design & Delivery

Solutions (IDDS) Research Roadmap. International Council for Research and Innovation in Building
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Gap mellom prosess og 

teknologi. Dyktige 

prosjektdeltakere må 

kompensere for dette 

gapet. Deres kompetanse 

“redder” prosjektet. 

Manglende organisatoriske 

prosesser for digital 

transformasjon. Lite støtte 

fra basisorganisasjonen. 

Fragmentert forståelse og 

utnyttelse av 4D BIM.

Stort utvalg av 4D-

programvarer, men ofte høy

brukerterskel. Ingen felles 

forståelse av hvordan 

verktøyene skal brukes. 4D 

krever mye digital kompetanse.



• Aktiviteter med samlede og sekvensielle avhengigheter
foretrekkes å modellere i 4D på grunn av deres enkle natur.

• Samlede og sekvensielle avhengigheter er ideelle for visualisering og «activity clash detection».

• I følge enkeltcasestudien er resiproke avhengigheter litt for
vanskelige å simulere på grunn av deres kaotiske natur.

• Prosjektet gikk glipp av «activity clash avoidance» ettersom aktivitetene ble forenklet i modellen.

Samlede avhengigheter Sekvensielle avhengigheter Resiproke avhengigheter



Økt verdiskapning med 4D BIM

Økt kompleksitet i avhengighet

(Samlet) (Sekvensiell) (Gjensidig)



• Det er et VELDIG stort behov for å forske videre på den
manglende integrasjonen mellom prosess og teknologi.

• Noen mulige løsninger kan være:
• Virtual Design and Construction (VDC), og

• Integrated Project Delivery (IPD).

• Krever digital samhandling mellom 
de som stiller krav (byggherre) og 
de som etterlever krav (entreprenør).
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Videre forskning

• Robot til fremdriftsoppfølgning og -rapportering.

• SPOT kan være et supplement til 4D-modellen.

Artikkel om Spot til ECPPM 2022-konferansen

Eksisterende artikkel om SPOT på byggeplass:
• Afsari, K., Halder, S., Ensafi, M., Devito, S., & Serdakowski,

J. (2021). Fundamentals and Prospects of Four-Legged

Robot Application in Construction Progress Monitoring.

Proceedings of the 57th Annual Associated Schools of

Construction International Conference, pp. 274-283,

https://easychair.org/publications/paper/tQS6

Veidekke stresstester SPOT på byggeplass: 
• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6

835549038176153600?updateEntityUrn=urn%3Ali%

3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactiv

ity%3A6835549038176153600%29
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