
  ► 

Fremtidens prosjektering 
- fra et prosjektlederperspektiv 

Kaare Kleven 

NSP  konferanse 2011-09-26 



  ◄ ► 

2 

Vår hverdag – vår fremtid 
noen postulater fra bransjen: 
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Fremtidens prosjektering?  

Fremtiden er her, vi har bare ikke tatt den i 
bruk…godt nok…..? 

 

• På oppdagelsesferden prøver vi 
• Build – XXXX Live 
• BIM Storm, Onuma, åpen BIM  

med internettbasert design 
 
 
 
 
• Er det fremtidens prosjekterings- 

metodikk?  
• Eller-  

 hvordan er vår  (nære) fremtid? 
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Operasjonstuen – en modell 
til etterfølgelse? 

 

• Få arbeidsprosesser er så nitid og nøye planlagt 

• Alle arbeidsmetoder er testet ut og kvalitetssikret 
til minste detalj 

• Alle aktørene i salen er trenet i sine roller og vet 
hva som skal gjøres = samhandling 

• Ingen deler settes inn uten prefabrikasjon og 
testing…..! 

• Alt er lagt til rette og forberedt til 
operasjonen……..  

• =    byggeprosessen? 
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• Vår virkelighet i dag, som også er vår fremtid  
• Er  informasjonsmodellering som et helhetlig 

prosessfundament 
• Som består av åpenBIM – buildingSMART 
• eller anleggsbim = Sweco AIM 

 

• Informasjonsmodellen! 
• Stort felles kvalitetsverksted for alle fag 
• Rammeverk for sømløs informasjonsflyt av ALL 

informasjon 
• Alle fag kan gå inn i eller koples mot modellen 
• Alt er synlig og kan kommuniseres 
• Alt kan testes og avsløres 

 

Bilde av modell? 
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Hvordan videreutvikles vår fremtid 
med prosjektering og bygging av ”det bygde miljø” 
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Den helhetlige 
Informasjonsmodellen  
• Oppfattes ofte som BIM og til og med bare 3D 

 
Men er mye mer enn det 
• Er systematisk metode for generering, lagring, 

gjenfinning og anvendelse av prosjektrelatert 
informasjon i alle faser og for alle fag 

• Informasjonen lagres i digital(e) modell(er) 
• Er geometrisk informasjon i 3D – som er den 

visuelle ”modellen” 
• Er dokumenter tilknyttet prosjektet 
• Er elementer i form av objekter med tilknyttet info 

• Bygningselementer, produkter, sammensatte elementer 
• Geografisk  og infrastruktur informasjon, GIS, SOSI 

• Informasjonen genereres i  
• åpen programvare for geometri og objekter – 

objektbasert 3D modell i relasjonsdatabase 
• Informasjonsdatabaser for dokumenter koplet sømløst til 

geometrisk modell 
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Fremtiden er flerfaglig integrasjon i felles modell 
• Enormt potensial ved utvikling av bedre informasjonsflyt mellom fagområdene 
• Basisfagene  bygg, elektro, vvs, brann, va, vei, anlegg osv. m -  men også øvrige fag 

 
 

 

 
 

 

Bioløsninger-miljø til bygg og anlegg 

Energianalyser, vind, nett til bygg 

Prosess, prefab, bygg 
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• Planleggere er ofte fragmentariske i sin bruk av modeller, ikke helhetlige. 
• Fagområdene kan bedre sin samordningsforståelse. 
• Fagmodellene er ikke koordinert ift innhold, eller har forskjellig innhold. 

 
• Prosessforståelse og samordnet planlegging  er nødvendig 

 

• Og hva er ”prosessen”..? 
• Beslutninger, kommunikasjon, grensesnitt,  

teknologi/verktøy osv for alle faser i prosjektet  
fra idè til riving 
 

• Organisering av team og virkemidler i prosjektet 
 

• Kunnskap om en  gjennomføringsmodell 
der det anvendes moderne informasjonsmodellering 
 

..men arbeidsprosessene kan forbedres.. 
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”Gjennomføringsmodell” Hva mener vi med dette i Sweco? 

 • Helhetlig planlegging, 
• Felles planleggingsprinsipp, samkjørte metoder, kvalitetssikring, bærekraftanalyser for alle 

fagområder. Prosessledelse 
• Aktiv holdning til og forståelse for bærekraftige løsninger integrert i alle fag. 

 
• Kontinuitetstenking 
• Dvs èn felles, tverrfaglig arbeidsprosess i hele prosjektforløpet fra idè til forvaltning 

 
• Informasjonsutvikling og lagring 
• Planleggings-, prosjekterings-, og byggeprosessen utvikles i èn felles åpen 

informasjonsmodell med sømløs informasjonsflyt mellom alle fag 
 

• Byggeprosessen 
• Industriell byggeprosess basert på  informasjonsmodellen 

 
• Forvaltning 
• All utviklet informasjon i forutgående faser overføres sømløst til forvaltningsmodellen. 

 
 

Kaare Kleven. NSP konferanse 2011-09-26 



  ◄ ► 

10 

Prosjektgjennomføringsmodeller – Faser og innhold 
”Standard illustrasjon” 

Oppstart Planlegging Prosjektering Bygging Overlevering Garanti 

Oppstart 

• Prosjektutvikling 
• Prosjektledelse 
• Styringsdokumenter 
• Kalkyle 

Planlegging 

• Layoutplaner 
• Romprogram 
• Reguleringsplan 
• Miljøutredning 
• Søknader 

Prosjektering 

• Prosjekteringsledelse 
• Arkitektur 
• Infrastruktur 
• Fundamentering 
• Konstruksjoner 
• Bergrom 
• VVS- og klimateknikk 
• Elektro 
• Akustikk/Støy 
• Brannteknikk 

Bygging 

• Kontrahering 
• Byggeledelse 
• Byggekontroll 
• Fremdrift 
• Økonomistyring 
• HMS 

Overlevering 

• Overtakelses-
dokumenter 
• Sluttoppgjør 

Garanti 

• Garanti 
• Oppfølging 

- men er dette hele prosessen? Hva er det virkelige 
innholdet og aktiviteter i en helhetlig prosess? 
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Sweco prosjektmodell 
 

Initiering Planlegging Utførelse Avslutting 

Kontroll 

Sweco oppdragsoppfølging iht ISO 9001 er bygd opp etter en enkel modell i 
sweco&work. 

Behov Ide 
Mulighet-

studie 
Konsept-valg  

Skisse-prosjekt Forprosjekt  Detalj-prosjekt Bygging Overlevering Forvaltning 

Av-
hendi

ng 
Salg 

Men i en utvidet forklaringsmodell for informasjonsmodellering vil 
fasene i prosjektet måtte gis et annet innhold 
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- og vi har meget gode rutiner for KS og oppfølging i dette systemet. 
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Gjennomføringsmodell, faser 
 

 

• Det 

 

 

 

Behov - Idè Skisse-prosjekt 
 

Forprosjekt
  

Detalj-prosjekt Bygging Overlevering Forvaltning 
Mulighetstudie 
Konseptvalg 

Arbeidsområder Aktører Informasjonsmodell 

•Definerer behov iht planer kommune, stat osv. 
Eller iht produksjon, investeringsbehov osv. Byggherre, investor Informasjonsmodellering normalt ikke 

nødvendig eller aktuelt. 

• Idè dugnad med profesjonell prosessledelse 
Byggherre/utbygger 
Rådgivere, 
prosessledere 

Skisser,  sketch up, illustrasjoner 
anvendes 
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Gjennomføringsmodell, faser av prosess 

Behov - Idè Detalj-prosjekt Bygging Overlevering Forvaltning 

Mulighets-
studie, 

Konsept-
valg  

For-
prosjekt 

Arbeidsområder Aktører Informasjonsmodell 

• Utforming av idè og utvikling av alternativer 

Byggherre,  
utredere 
tidligfase, 
økonomer.  
Arkitekt, 
ingeniør 

Dyktige ark/ing benytter 3D modellering 
for forenklet kommunikasjon av 
alternativer. Tomt, volumstudier, 
utforming av bygningsmassen 

• Workshops med grupper for utvikling og bearbeiding av 
kan være  
Sweco fasiliterer og leder slike grupper 

• Bærekraftanalyser, miljøstudier, omdømmeanalyser 

•Konseptalternativer utredes, grovkalkyler 30-40% Informasjonsmodellen defineres og 
bearbeides: 
Innholdet i modellen for senere faser 
beskrives. Beslutninger om visualisering 
av geometri, kfr også over. 
Etablering av prinsipp for informasjons-
fangst og lagring. Utvekslingsformater 
testes. 

•Prosjektbeskrivelse for gjennomføringsmodell. 
Organisasjonsmodell for prosjekt gjennomføring. 

• Programarbeid til arealanalyse og teknisk konsept-OTP 
Arkitekter, 
ingeniører • Kompleksitet, byggbarhet/gjennomførbarhet 

Skisse-
prosjekt 

Beslutning-KS 
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Gjennomføringsmodell, faser av prosess 

 

•     

 

Behov - Idè 
Mulighets-

studie 
Konsept-

valg  
Skisse-prosjekt Overlevering Forvaltning 

 
Forprosjekt

  
Bygging 

Arbeidsområder Aktører Informasjonsmodell 

• Detaljprogrammering, funksjon, rom. 

Prosjektledelse, 
prosjekterings-

ledelse,  
Arkitekter,  
ingeniører 

Programmering i modell 

• Organisasjon samkjøring og tverrfaglighet, KS. 
Prosjektstyring forankres.  

Modellbyggingen og organisering, 
ansvarsroller, testing av teamet. 

•Kalkyler nivå 15%, LCC, risikoanalyser, 
usikkerhet, energi-, miljø analsyer osv. 

Utnyttelse av modellinformasjonen, 
beregninger 

• Entreprisemodeller og organisering besluttes Organisering av modell for byggefase; 
industrialisering, fremdriftsanalyser, 
byggbarhet, KS rutiner, etc. Testing 
risikotiltak. • Risikostyring etableres 

•Uttesting detaljfunksjoner, alternativer  Utdrag modell, brukerkommunikasjon, 
”walk through”, funksjonstesting 

 

Detalj-prosjekt 

Beslutning-KS 
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”Walk through”  Vil brukes i alle brukersammenhenger, testing, universell 
utforming, osv. 

Gjennomføringsmodell, brukerkommunikasjon 
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Sjekk alle korridor og trappesystemer 

27.000 gangruter testet med 302 kriterier på ca 10 sekunder 
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Gjennomføringsmodell, brukerkommunikasjon 
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Gjennomføringsmodell, faser av prosess 

 

•     

 

    Detalj-
prosjekt Behov - Idè 

Mulighets-
studie 

Konsept-
valg  

Skisse-prosjekt Overlevering Forvaltning Bygging 

Arbeidsområder Aktører Informasjonsmodell 

• Forprosjektets løsninger utarbeides til 
detaljeringsgrad for bygging 

Prosjektledelse 
Prosjekteringsledelse 
Prosjekteringsteam.  
 
- Anbud til hov.entr.,  
-Totalentreprenør, 
-Samvirkningsmodell 
- mv 

Modellen berikes og utvikles 

Utdrag av modell til prod.tegninger, 
isometri mv. 

• Industrialiserte løsninger tegnes ut, dvs: 
prefabrikasjonselementer for bygg og teknikk. 

Informasjonsinnhold og detaljer testes i 
flere faser og nivåer 

• Kvalitetssikringskontroller gjennomføres. 

•Fremdriftsmodeller testes ut.  Bygnings- elementer, deler, objekter 
organiseres i fremdrift styringsmodell 

• Informasjonsoverføring, oppfølging mot 
oppdragsgiver Visualisering, demonstrasjon av modell. 

 

 
Forprosjekt

  

Beslutning-KS 
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Skjemategninger – PID – er kjernen i systemene 
 

Modellen bygges fra skjemaet 

Industrialisering - prefabrikasjon 

- Og bygges i verksted 

Prefabrikasjon på verksted 
av rørsystemer 
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Gjennomføringsmodell, prosess og innhold 

 

 

 

Behov - Idè 
Mulighets-

studie 
Konsept

-valg  

Skisse-prosjekt 
 

Forprosjekt
  

Detalj-
prosjekt      Bygging 

Over-
levering
garanti 

Forvaltning 

Arbeidsområder Aktører Informasjonsmodell 
• Produksjon parallelt i alle produksjonsavsnitt: 
- Byggeplass 
- Produksjonstegninger, shopdrawings 
- Prefabrikasjons produksjonssteder for bygg, 
teknikk osv 
- Innkjøpere utstyr mv. Prosjektledelse 

Prosjekteringsledelse 
Prosjekteringsteam 
Entreprenører 
Underleverandører 

All geometri og informasjon trekkes ut av den 
endelige felles kvalitetssikrete, åpne modellen.  

Modellen anvendes i tilpassete formater 
direkte på byggeplass, fagmodeller og 
sammensatt modell, både som 3D modell og 
2D papirtrykk. Oppfølging med iSweco ”on-
line” verktøy. 

• Oppfølging produksjon på verksteder og 
byggeplass 

• Byggeplassproduksjon, sammenstilling, 
oppfølging 

• Ferdigstillelser, overlevering, 
myndighetsdokumentasjon, energisertifikater, 
miljøsertifikater 

All kontrollinformasjon og dokumenter hentes 
fra èn felles åpen modell 

• Overleveringsdokumentasjon, forvaltning Som bygget informasjonsmodell klargjøres til 
forvaltning. 

Beslutning-KS 
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Gjennomføringsmodell, prosess og innhold 

 

 

 

Behov - Idè 
Mulighets-

studie 
Konsept

-valg  

Skisse-prosjekt 
 

Forprosjekt
  

Detalj-
prosjekt      Bygging 

Over-
levering
garanti 

Forvaltning 

Beslutning-KS 
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• 3D-Modellen anvendt i planlegging av montasje. 
  Reduserte byggefeil 
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Gjennomføringsmodell, faser av prosess 
 

 

 
Behov - Idè 

Mulighets-
studie 

Konsept-
valg  

Skisse-prosjekt 
 

Forprosjekt
  

Detalj-prosjekt Bygging Forvaltning 

Arbeidsområder Aktører Informasjonsmodell 

• Forvaltningsorganisasjon formes og iverksettes  

 
Eier, 
Eiendomsforvalter 
Driftsorganisasjon 
Dokumentasjons-
vedlikeholder 
 
 
 

Informasjonsmodellen tilpasses valgt 
forvaltningsverktøy. Deles opp i 
hensiktsmessig geometrisk 
dokumentasjon, objekt-produkt 
informasjon, økonomisk informasjon og 
administrativ informasjon 

• Garantiperioden følges opp 

• Vedlikeholdsplaner og miljøplaner utarbeides, 
finansieres og iversettes 

• Forvaltningsdokumentasjon følges opp og 
vedlikeholdes 

Dokumentasjonsmaterialet/modell må 
vedlikeholdes ift endringer, ombygginger 
osv. iSweco er egnet forvalterverktøy for 
vedlikehold av modell.  

Oppdatert informasjonsmodell kan gi all 
nødvendig dokumentasjon for 
attestasjoner, miljø etc. 

• Salg, avhending, riving. 

Overlevering 
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Fremtidige (alternative) gjennomføringsmodeller? 
Prosjektering: 

  Arbeidsgruppemodell – workshops 

 

Idèfase 
Behov, konsepter, 
mulighetsstudier. 

Utforming 
styringsdokument 

Behov Ide Mulighet-studie 
Konsept-valg  Skisse-prosjekt Forprosjekt  Detalj-prosjekt Bygging Overlevering Forvaltning 

Av-hending 
Salg 

P-team 

Skissefase 
Utprøving, kontroll, 

brukertesting, 
kval.sikr.   

Utforming 
styringsdokument 

P-team 
Konklusjon  
Kvalitetsskontroll 

Beslutning. 
Entreprise og 

byggegrunnlag 

Prosessledere 
Byggherre, rådgivere,  Byggherre, rådgivere, prosjekterende, 

brukere. Prosessledere  

Byggherre, rådgivere, 
prosjekterende. 

Informasjons-
modellering 

Informasjons-
modellering 
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Fremtidige (alternative) gjennomføringsmodeller? 
Produksjon 
Beste metode for økt kvalitet og effektivitet? 

 = utnytte potensialet i modellbyggingen og modellere ferdig bygg virtuelt 

 = utvikle prefabrikkering for alle fag og bygge elementer i kontrollerte former 
 

 Produksjonen vil foregå på minst tre-fem arenaer, delvis parallelt, og ETTER at 
informasjonsmodellen er godkjent for bygging! : 

Prosjektering for produksjon – industriell metodikk 

Byggeplass- byggegroputvikling, fundamentering 

Verksproduksjon av byggelementer, sammensatte vegger, dekker, søyler,  

Verkstedproduksjon av tekniske komponenter og hele anleggsdeler, 
prefabrikasjonselementer 

Byggeplass montasje. 
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Prosjekteringsorganisasjoner - utvikling  
må møte utfordringene (enda raskere..) 

 

• Utvikling mot større selskap på rådgiversiden, fordi:  
• Nye arbeidsprosesser er en ressurskrevende utvikling 
• Spesialkompetanse i bygges over tid og må få rom til utvikling 
• Kontraktsikkerhet for kunde og leverandør øker. 

• Informasjonsmodell prosesser reduserer kontraktsrisiko for rådgiverorganisasjoner 
• Kunden får en bedre kvalitetssikret leveranse og garanti for effektiv byggprosess 

 

•  Flerfaglighet og integrasjonsorienterte organisasjoner en nødvendighet 
• Informasjonsmodellering tvinger alle fag inn i samme prosjekteringsmetodikk 
• Alle fag er kontraktuelt forpliktet i samme gjennomføringsprosess 
• Tverrfaglig samhandlingskompetanse klart effektiviserende i modelleringsarbeid 
• Økt sannsynlighet for god kvalitetssikring av egne arbeider og følgelig kundens produkt   
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Prosjekteringsorganisasjoner  utfordres  
av nye forretningsmodeller 
  
• Sterk IT kompetanse (les ”informasjonsmodellkompetanse”) en nødvendighet 

• Særskilt visualiseringskompetanse og kreativitet 
• Særskilt  kompetanse i åpen modellbygging – dvs enhetlige, fellesfaglige, standardisert modeller 
• Særskilt kompetanse i støtte for etablering av exchange requirements og  
• Spesialiserte ”trouble-shooters”  -  løser verktøytekniske problemer 
• Modellserverkompetanse  
• Utvidet kompetanse i arkiveringsløsninger tilknyttet modell 

 

• Egne firmakonstellasjoner med informasjonsmodellering som spesiale 
• Vi ser konturene av nye selskapsdannelser allerede 
• Disse har en plass dersom ikke selskapene kan levere  
 

• Informasjonsmodell ”management” blir eget fagområde  
• Som egen forretningsidè, kfr også over 
• - eller en utvikling av PGL rollen innenfor etablerte rådgiverselskap? 
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Annen type utvikling 
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• Det vil utvikles enkle applikasjoner for 
flere formål og bruk av modeller 
 

• Forenklet kommunikasjon av 
modellinformasjon mot aktører i 
prosjekter 

• Driftsorganisasjon 

• Brukergrupper hos byggherre med 
særskilte interesser 

• Universell utforming 

• Særskilte kontrollbehov 

• Sweco har utviklet slike app’er for flere 
formål 
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iSweco –  
Bruksområder i Sweco og for Sweco sine kunder 
 
•Byggeledelse kontrollverktøy 

•Byggeplassoppfølging alle fagområder  

•Energiberegninger for energimerking 

•On-line rapportering fra byggeplass 

•Bestillinger, endringer, avvik 

• Vedlikehold av tegninger i forvaltningsfase 

•Registrering i eksisterende bygg, feiloppretting, 
rapportering. 
 

•Dette utvikles i rivende fart og til nye 
anvendelsesområder. 
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iSweco: Enkel tilgang tegninger 
 

- Automatisk synkronisering av tegninger 

- Arkiver alle typer typer tegninger: 
 Skannet, dwg, rvt,… 

 

For anvendelse i mobil enhet:  

-Det genereres PDF 

- PDF lagres lokalt på iPhone/iPad 
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Arkiv 
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iSweco - Symbolbibliotek  

Optimalisert bibliotek direkte på 
App’en 

- Effektiv bruk av symboler 

- Optimaliserte symboler pr. fag 

-Bygg, El, VVS, PID, Automatisering, 
byggeledelse  

- Klargjort for BIM – overføres til 
modell 
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Nye utfordringer! 
 
 
 
 
 
 

Det er mulig! 
 
 

SWECO – den beste partner for en ny tid 

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN     
           HILSEN Kaare 

33 Kaare Kleven. NSP konferanse 2011-09-26 


	Fremtidens prosjektering�- fra et prosjektlederperspektiv�Kaare Kleven
	Vår hverdag – vår fremtid�noen postulater fra bransjen:
	Fremtidens prosjektering?	
	Operasjonstuen – en modell til etterfølgelse?
	Hvordan videreutvikles vår fremtid�med prosjektering og bygging av ”det bygde miljø”
	Den helhetlige Informasjonsmodellen	
	Fremtiden er flerfaglig integrasjon i felles modell
	..men arbeidsprosessene kan forbedres..
	Slide Number 9
	Prosjektgjennomføringsmodeller – Faser og innhold�”Standard illustrasjon”
	Sweco prosjektmodell�
	Gjennomføringsmodell, faser
	Gjennomføringsmodell, faser av prosess
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Gjennomføringsmodell, faser av prosess
	Gjennomføringsmodell, brukerkommunikasjon
	Gjennomføringsmodell, brukerkommunikasjon
	Gjennomføringsmodell, faser av prosess
	Slide Number 21
	Gjennomføringsmodell, prosess og innhold
	Gjennomføringsmodell, prosess og innhold
	Gjennomføringsmodell, faser av prosess
	Fremtidige (alternative) gjennomføringsmodeller?
	Fremtidige (alternative) gjennomføringsmodeller?
	Prosjekteringsorganisasjoner - utvikling �må møte utfordringene (enda raskere..)
	�Prosjekteringsorganisasjoner  utfordres �av nye forretningsmodeller�
	Annen type utvikling
	iSweco – �Bruksområder i Sweco og for Sweco sine kunder�
	iSweco: Enkel tilgang tegninger
	iSweco - Symbolbibliotek 
	SWECO – den beste partner for en ny tid

