
 

 

 

 

a. Prinsipp for løsningsutvikling 
For å sikre forutsigbare iterasjonssykluser i prosjekteringen, og at de involverte aktører går i 

takt, må prosjekteringsprosessen deles opp i faser med milepeler, evt med underinndeling i 

steg med delmilepæler. Arbeid tilhørende en påfølgende fase eller steg skal ikke 

påbegynnes før en avtalt tverrfaglig milepæl er oppnådd. Med dette skal prosjektet å oppnå 

en mer strømlinjeformet og lineær prosjekteringsprosess. 

De ulike fasene og evt stegene i den trinnvise gjennomføringen av prosjekteringen skal 

definere involveringen av byggherren, prosjekterende, entreprenører, leverandører og 

tredjepart gjennom prosessen. Det skal gå frem hva som skal gjøres og besluttes av hvem 

når, i hvilken rekkefølge og til hvilket detaljeringsnivå. 

 

 

Figur 0-1 Prinsipp for prosjektets lineære prosjekteringsprosess med inndeling i faser/steg og 
milepæler 

Rapport 21.10.2020 – Vedlegg 1  

Rasjonell prosjekteringsprosess (eksempel fra konkret prosjekt - 
detaljprosjektering og arbeidsunderlag for bygging i 
utførelsesentreprise) 
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b. Stegvis prosjektering  

 

Figur 0-2 Stegvis gjennomføring av detaljprosjekt 

 
Prosjekteringen planlegges som vist i  
Figur 0-2 Stegvis gjennomføring av detaljprosjektog beskrives med en stegbeskrivelse som 
vist i Figur 0-3 StegbeskrivelsStegbeskrivelsen må tydeliggjøre: 

1. Startprodukter for hvert steg 
2. Formål, mål og hovedaktiviteter i hvert steg 
3. Sluttprodukter for hvert steg 

 

    

Figur 0-3 Stegbeskrivelse 

 
  

E5 Råvann
Prosess

M 4.1 Konseptuell kontroll Dato / Versjon: 04.10.2019 / v.01

M 4.2 Geometrisk kontroll Utarbeidet: HTE

M 4.3 Konkurransegrunnlag levert Kontroll: HM / APH

M 4.4 Arbeidsgrunnlag levert Godkjent:

STEG 4.4
Produksjon av 

arbeidsgrunnlag

STEG 4.3
Produksjon av 

konkurransegrunnlag

STEG 4.2
Geometri

FASE 2 (F2)
SKISSEPROSJEKT

F4
STEG 4.1

Analyse og konsept

M 4.1

MILEPÆLER

FASE 3 (F3)
FORPROSJEKT

FASE 4 (F4)
DETALJPROSJEKT

FASE 5 (F5)
BYGGEFASE

M 4.2 M 4.3 M 4.4

TEMA 4.1 ANALYSE OG KONSEPT 4.2 GEOMETRI 4.3 UTARBEIDELSE AV KONK.GR.LAG 4.4. UTARBEIDELSE AV ARB.GR.LAG

Startprodukter

Forprosjekt med kommentarer Se sluttprodukt forrige steg. Se sluttprodukt forrige steg. Se sluttprodukt forrige steg.

Formål,

mål og hoved-

aktiviteter 

Formål:

Verifisere konsept og 

systemutforming.

Mål og hovedaktiviteter:

Oppdatere designbasis.

Låse hovedlayout.

Modellering av alle store objekter til 

status S1.

Systemutforming løses.

Utforming av prinsippløsninger.

Formål:

Oppnå geometrisk kontroll

Mål og hovedaktiviteter:

Modellere størrelser/dimensjoner på 

hovedkonstruksjoner/tunnel/rør. 

Verifisere kostnader.

"Fryse" geomeri for anbud.

Formål:

Sluttføre alt som skal ut i 

konkurransegrunnlag.

Mål og hovedaktiviteter:

Sluttføre modellering (detaljer som ikke 

påvirker andre fag) og eventuelle 

tegninger.

Utarbeidelse av beskrivelse.

Utarbeidelse av kontraktsgrunnlag.

Formål:

Utarbeide arbeidsgrunnlag for 

utførelse. 

Mål og hovedaktiviteter:

Modellering av objekter til status S4.

Sluttføre eventuelle tegninger og lister.

Utforme endringsmeldinger til 

entreprenør om nødvendig.

Sluttprodukter

- Oppdatert designbasis. 

- Verifisert konsept og 

systemutforming.

- BIM-modell med hovedobjekter på 

status S1.

- Illustrasjoner av prinsippløsninger.

- Tverrfaglig koordinert modellgeometri 

på anbudsnivå.

- Modell

- Tegninger

- Beskrivelse

- Konkurransegrunnlag med kontrakt

- Modell

- Tegninger ved behov

- Arbeidsbeskrivelser
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c. Statussetting i modell (tilsvarende MMI) 
Statussetting benyttes for å beskrive modenhetsgraden til de ulike styringsobjektene1 i BIM-

modellen. På denne måten kan alle få oversikt over kvaliteten på informasjonen i modellen. 

Planlegging med riktig status på de ulike delene av modellen er avgjørende for å få til den 

stegvise gjennomføringen med delmilepæler som beskrevet over.  

Statusdefinisjoner som benyttes i prosjektet er vist i tabellen under. 

Ved overgangen fra prosjektering til bygging vil relevante deler av sammenstillingsmodellen 

være tilgjengelig for entreprenørene/leverandørene for å visualisere og forstå helheten.  

Entreprenørene/leverandørene skal benytte objekter med status S4 som arbeidsunderlag. 

Objektene i utførelsesmodellene entreprenøren får som arbeidsunderlag skal ha status S4. 

Sammenstillingsmodellen entreprenøren får innsyn i for å forstå helheten i prosjektet kan 

inneholde også objekter med andre statuser enn S4. 

Arbeidsgrunnlaget leveres i egne leveransepakker (underinndeling av modellen) til 

entreprenørene. Entreprenørene kan ikke starte byggearbeider for noen styringsobjekter 

merket lavere enn S4. Detaljeringsgraden på geometri og informasjon skal ved status S4 

legges på et nivå som er hensiktsmessig og tilstrekkelig for bygging. Gitt prosjektets mange 

aktører og ulike byggearbeider, må deler av detaljeringsgraden avklares mellom partene 

underveis. 

Status S5 blir gitt styringsobjekter som tilfredsstiller kravene til as-built dokumentasjon. 

Styringsobjekter skal være utført og kontrollert og i samsvar med prosjektert løsning og i 

henhold til entreprenørens kvalitetsstyringssystem. Innmåling skal være gjennomført og 

objektet skal være tilført den informasjon som entreprenøren er pålagt å tilføre i henhold til 

kravene til FDV-dokumentasjon. Nødvendige justeringer i modellen skal gjennomføres før 

status S5 blir satt. Prosjekterende vil normalt stå for oppdatering av modellen til S5 etter at 

all påkrevet dokumentasjon er mottatt fra entreprenøren, og byggherren har kontrollert 

dokumentasjonen. 

  

 
1 Styringsobjekter er enkeltobjekter eller mer normalt grupper av objekter med hensikt å styre 

modenhet/ detaljeringsgrad/ utviklingsgrad. Andre vanlige begreper som brukes i bygg- og 
anleggsnæringen om det samme er «kontrollområder» og «kontrollsoner». 
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Tabell 0-1 Statustabell for utarbeidelse av grunnlag for bygging

  

STATUS DEFINISJON FARGE RGB

Identifisert behov 

Styringsobjektet er kun identifisert som mulig geometri og plassering i modell.

Foreløpig informasjon

Geometri

Styringsobjektet (dvs. objekene i styringsobjektet) er definert med foreløpig plassering 

og geometri. Styringsobjektet er kontrollert i egen disiplin.

Informasjon

Styringsobjektet (dvs. objektene i styringsobjektet) er riktig klassifisert med riktig 

områdetilhørighet og navngitt etter objekttype iht. prosjektets krav til dette.

Klart til tverrfaglig kontroll

Geometri

Styringsobjektet (dvs. objektene i styringsobjeket) har definert grunnlagsinformasjon, 

har riktig plassering og maksimale ytre grenser for geometri er definert. 

Styringsobjektet er kontrollert i egen disiplin og er klar for tverrfaglig kontroll.

Informasjon

Styringsobjektet (dvs. objektene i styringsobjektet) er riktig klassifisert med riktig 

områdetilhørighet og navngitt etter objekttype iht. prosjektets krav til dette. 

Styringsobjektet har utfylt egenskapsinformasjon i henhold til prosjektets/fagets krav 

for S2.

Tverrfaglig kontrollert

Styringsobjektet er som S2 men er tverrfaglig kontrollert.

Frys

Geometri

Kommentarer fra tverrfaglig kontroll er implementert. Styringsobjektet har endelig form 

og plassering. Grunnlagsinformasjon er fryst. Grensesnitt mot andre styringsobjekter 

og disipliner er fryst. Styringsobjektet fryses og blir premissgivende i videre prosess. 

Detaljering mot S4 skal ikke påvirke andre disipliner og objekter.

Informasjon

Styringsobjektet (dvs. objektene i styringsobjektet) er riktig klassifisert med riktig 

områdetilhørighet og navngitt etter objekttype iht. prosjektets krav til dette. 

Styringsobjektet har utfylt egenskapsinformasjon i henhold til prosjektets/fagets krav 

for S3.

Utgitt for bygging

Geometri

Detaljprosjektering av styringsobjektet er fullført og er tilstrekkelig detaljert for 

bygging.

Informasjon

Styringsobjektet (dvs. objektene i styringsobjektet) er riktig klassifisert med riktig 

områdetilhørighet og navngitt etter objekttype iht. prosjektets krav til dette. 

Styringsobjektet har utfylt egenskapsinformasjon nødvendig for produksjon/bygging.

Bygging pågår

Bygging / installasjon av styringsobjektet pågår. Status S4a regnes fra materiell for 

bygging / installasjon av styringsobjektet er bestilt.

Bygget

Bygging / installasjon av styringsobjektet er utført, men ikke kontrollert og godkjent.

«As-built»

Geometri

Styringsobjektet (dvs. objektene i styringsobjektet) er grafisk fremstilt tilsvarende dets 

respektive komponenter i det fysiske anlegget. Objektene har riktig størrelse, form, 

plassering og orientering med detaljert utførelse.

Informasjon

Styringsobjektet er oppdatert med nødvendig informasjon for overføring til FDV-system 

i henhold til prosjektets krav. 

S5 112,048,160

S4b 214,0,147

S4a 197,224,180

S4 000,176,080

S3 000,112,192

S2 243,149,070

S2a 189,215,238

S1 255,0,0

S0 127,127,127
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Tabellforklaring: 
Status:   Representerer parameteren «status» på hvert objekt i modellen. 
Definisjon:   Definisjon av modenheten statusnivået representerer. 
Farge:  Illustrasjon på farge som benyttes i modellen for å representere 

objektenes status. 
RGB:    Red-Green-Blue. Representerer fargekode for objektenes status. 

 
 

 

Figur 0-4 Visualisering av status i modell ved bruk av Autodesk Forge (tilgjengelig for alle 
gjennom nettleser) 
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d. Sjekklister for status 
Sjekklister for å oppnå de ulike statusnivåene er fordelt på fagnivå. 

 
Figur 0-5 Sjekkliste for statussetting i modell 

Sjekkliste Status | Modell

PARAMETER: FUNKSJON: NAVN:

Disiplin: Utarbeidet:

Styringsobjekt nr: Kontroll:

Styringsobjekt navn: Godkjent:

Modell nr:

Modell navn:

Arbeidspakke nr:

Arbeidspakke:

STATUS S NR. SJEKKPUNKT OK/ IKKE OK KOMMENTAR

S1 1.1 Styringsobjektet er modellert i henhold til gjeldende design basis

S1 1.2 Styringsobjektet er riktig klassifisert

S1 1.3 Styringsobjektet har riktig områdetilhørighet

S1 1.4 Styringsobjektet er definert med foreløpig plassering og geometri

S1 1.5 Styringsobjektet er tverrfaglig koordinert (det er tatt hensyn til andre fag)

S1 1.6 Statusendring godkjent av DL

S2 2.1 Styringsobjektet har godkjent status S1

S2 2.2 Enfaglig sjekk av styringsobjektet er gjennomført

S2 2.3 Styringsobjektet er definert med riktig plassering og maksimal ytre geometri

S2 2.4 Kollisjonskontroll er gjennomført

S2 2.5
Enfaglig konstruksjonsgjennomgang (inkl. vurdering av utførelse og byggbarhet) er 

gjennomført

S2 2.6 Styringsobjektet har utfylt egenskapsinformasjon iht prosjektets/fagets krav til S2

S2 2.7 Statusendring godkjent av DL

S3 3.1 Styringsobjektet har godkjent status S2

S3 3.2 Tverrfaglig kontroll gjennomført og kommentarer implementert

S3 3.3 Styringsobjektet har endelig form og plassering

S3 3.4 Grunnlagsinformasjon for styringsobjektet er fryst

S3 3.5 Grensesnitt mot andre styringsobjekter og disipliner er avklart og fryst

S3 3.6 Kollisjonskontroll er gjennomført

S3 3.7 Styringsobjektet har utfylt egenskapsinformasjon iht prosjektets/fagets krav til S3

S3 3.8 Statusendring godkjent av PRL/OL

S4 4.1 Styringsobjektet har godkjent status S3

S4 4.2 Arbeidspakke(r) for utførelse er definert for styringsobjektet

S4 4.3
Sjekkliste med kontrolldokumentasjon for styringsobjektet/arbeidspakke foreligger og er 

lagret i henhold til prosjektets retningslinjer

S4 4.4 Styringsobjektet har utfylt egenskapsinformasjon relatert til produksjon/bygging

S4 4.5 Sluttproduktet, inkludert modellen, er lagret i henhold til prosjektets retningslinjer

S4 4.6 Statusendring godkjent av PRL/OL

S5 5.1

S5 5.2

S5 5.3

S5 5.4

INNHOLD:

KOMMENTAR:

S5

As built

S1

Foreløpig informasjon

S2

Klar til tverrfaglig 

kontroll

S3

Frys

S4

Utgitt for bygging
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Figur 0-6 Sjekkliste for statussetting av systemdesign - RIE 

 

e. Styringsobjekter 
Basert på prosjektets overordnede fremdriftsplaner utarbeides det detaljerte planer for 

hvordan modellutviklingen skal foregå gjennom prosjekterings- og byggefasen, herunder 

plan for status på styringsobjekter samt definerte leveransepakker for utførelse, ferdigstillelse 

og testing.  



SNK 379 Digitale samhandlingsformer Rapport 21.10.2020 

 

 8 

 

Figur 0-7 Styringsobjekter og statusutvikling 

 
Styringsobjektene deles inn etter område og/eller system avhengig av type modellobjekter.  

Tabell 0-2 Styringsobjekt kodestruktur 

STYRINGSOBJEKT KODESTRUKTUR: 

FELTER: [område].[fagkode].[løpenummer] 

KODE: [AAA].[N].[xxx] 

  

Styringsobjekter E5

Konseptuell kontroll Geometrisk kontroll
Konkurransegrunnlag 

levert
Arbeidsgrunnlag levert

Dato: dd.mm.åååå Dato: dd.mm.åååå Dato: dd.mm.åååå Dato: dd.mm.åååå

OMRÅDE OMRÅDE_2 FAGKODE FAG STYRINGSOBJEKT NR. STYRINGSOBJEKT NAVN KOMMENTAR STATUS VED M4.1 STATUS VED M4.2 STATUS VED M4.3 STATUS VED M4.4

xxx B Bygg MCA.xxx.B.001 Plugg S1 S2 S2a

xxx B Bygg MCA.xxx.B.002 Fundamenter S1 S2 S2

xxx C Anleggsteknikk MCA.xxx.C.001 Tunnel S1 S2 S2a

xxx W VA MCA.xxx.W.001 Inntaksledninger S1 S2 S2a

xxx B Bygg MCA.xxx.B.001 Inntakskanaler S1 S2 S2a

xxx B Bygg MCA.xxx.B.002 Tekniske rom S1 S2 S2a

xxx B Bygg MCA.xxx.B.003 Løfteutstyr S1 S2 S2

xxx B Bygg MCA.xxx.B.004 Porter S1 S2 S2

xxx C Anleggsteknikk MCA.xxx.C.001 Fjellhall S1 S2 S2a

xxx C Anleggsteknikk MCA.xxx.C.002 Sjakt S1 S2 S2a

xxx D Veg MCA.xxx.D.001 Internveger S1 S1 S2a

xxx E Elektro MCA.xxx.E.001 Nettstasjon og tavler S1 S1 S2

xxx E Elektro MCA.xxx.E.002 Føringsveger i bakken S1 S2 S2a

xxx E Elektro MCA.xxx.E.003 Føringsveger over bakken S1 S1 S2

xxx E Elektro MCA.xxx.E.004 Belysning S1 S1 S2

xxx V VVS MCA.xxx.V.001 Ventilasjonsaggregater S1 S1 S2

xxx V VVS MCA.xxx.V.002 Føringsveger S1 S1 S2

xxx V VVS MCA.xxx.V.003 Øvrig utstyr S1 S1 S2

xxx W VA MCA.xxx.W.001 Luker S1 S2 S2a

xxx W VA MCA.xxx.W.002 Rister S1 S2 S2a

xxx W VA MCA.xxx.W.003 Drenering S1 S1 S2

xxx W VA MCA.xxx.W.004 Pumper S1 S2 S2a

xxx W VA MCA.xxx.W.005 Røranlegg S1 S2 S2a

xxx W VA MCA.xxx.W.006 Instrumentering S1 S1 S2

xxx A Arkitekt MCA.xxx.B.001 Portal S1 S2 S2

xxx B Bygg MCA.xxx.B.001 Portal S1 S2 S2a

xxx D Veg MCA.xxx.D.001 Adkomstveg S1 S2 S3

xxx D Veg MCA.xxx.D.002 Internveger S1 S1 S2a

xxx D Veg MCA.xxx.D.003 Anleggsveger S0 S1 S2

xxx E Elektro MCA.xxx.E.001 Kraftforsyning S0 S1 S3

xxx L Landskap MCA.xxx.L.001 Terrengopparbeiding S0 S1 S2

xxx L Landskap MCA.xxx.L.002 Riggområder S0 S2 S2

xxx L Landskap MCA.xxx.L.003 Deponi S0 S1 S2

xxx W VA MCA.xxx.W.001 Overvann S0 S1 S2

xxx B Bygg MCA.xxx.B.001 Fundamenter S1 S2 S2

xxx W VA MCA.xxx.W.001 Inntaksledninger S1 S2 S2a

xxx W VA MCA.xxx.W.002 Grøft for inntaksledninger S1 S2 S2a

xxx W VA MCA.xxx.W.003 VA detaljer S1 S1 S2

xxx B Bygg MCA.xxx.B.001 Lining S1 S2 S2a

xxx C Anleggsteknikk MCA.xxx.C.001 Tunnel S1 S2 S2a

xxx E Elektro MCA.xxx.E.001 Fiberkabel S1 S2 S2a

OMRÅDE xxx xxx C Anleggsteknikk MCA.xxx.C.001 Fjellhall S1 S2 S2a

OMRÅDE xxx xxx C Anleggsteknikk MCA.xxx.C.001 Tunnel S1 S2 S2a

xxx B Bygg MCA.xxx.B.001 Porter S1 S2 S2

xxx C Anleggsteknikk MCA.xxx.C.001 Tunnel S1 S2 S2

xxx D Veg MCA.xxx.D.001 Adkomstveg S1 S2 S2

xxx E Elektro MCA.xxx.E.001 Kraftforsyning S1 S2 S2

xxx E Elektro MCA.xxx.E.002 Belysning S1 S1 S2

xxx V VVS MCA.xxx.V.001 Ventilasjon S1 S1 S2

xxx W VA MCA.xxx.W.001 Grøft S1 S1 S2

xxx W VA MCA.xxx.W.002 Rørledninger S1 S1 S2

OMRÅDE xxx

OMRÅDE xxx

OMRÅDE xxx

OMRÅDE xxx

OMRÅDE xxx

OMRÅDE xxx

M 4.1 M 4.2 M 4.3 M 4.4
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f. Leveransepakker 
Arbeidsunderlaget skal leveres i egne leveransepakker til entreprenørene, inkludert 

eventuelle tegninger, fellesbestemmelser, lister, databasert, produksjonsdata m.m. 

Oppdelingen av leveransepakker vil ta utgangspunkt i entreprenørens byggesekvens.  

Om ikke annet er spesifisert eller avtalt skal entreprenøren selv ta ut nødvendig data fra 

byggherrens utførelsesmodeller for utførelsen av kontraktarbeidet. Eks. stikningsunderlag, 

tegninger, bøyelister mm. Entreprenørene er ansvarlige for å dele opp leveransepakkene i 

mindre arbeidspakker tilpasset entreprenørens arbeidsoperasjoner og arbeidsrekkefølge. 

Leveransepakketilhørighet til et objekt er definert i parameterene «LeveransepakkeNr» og 

«LeveransespakkeNavn» i parametersettet «info». 

Tabell 0-3 Leveransepakke kodestruktur 

LEVERANSESPAKKE KODESTRUKTUR: 

FELTER: [styringsobjekt]-LP.[løpenummer] 

KODE: [AAA].[N].[xxx]-LP.[yyy] 

 

Område Fagfelt Styringsobjekt Leveransepakke 

Område 1 
 

Bygg 

Inntakskanaler Inntakskanaler 

Tekniske rom 
Teknisk rom A 

Teknisk rom B 

Løfteutstyr 
Løftebord nr 1 

Løftebord nr 2 

Porter Porter 

Luker og grovvaregrind Luker og grovvaregrind 

Rekkverk og leidere Rekkverk og leidere 

Anleggsteknikk 
Fjellhall Fjellhall 

Sjakt Sjakt 

Elektro 

Fordelingstavler Fordelingstavler 

Føringsveger i bakken Føringsveier i bakken 

Føringsveger over bakken Føringsveier over bakken 

Belysning Belysning 

VVS 

Ventilasjonssystem 

Ventilasjonssystem delområde 
a 

Ventilasjonssystem delområde 
b 

Avfuktingssystem 
Avfuktingssystem delområde a 

Avfuktingssystem delområde b 

Automatisk slukkesystem Automatisk slukkesystem 

VA / Maskin 

Luker Luker 

Rister Rister 

Drenering Drenering 

Pumper Pumper 

Røranlegg 
Røranlegg delområde a 

Røranlegg delområde b 

Instrumentering Instrumentering 
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Figur 0-8 Leveranseplan 

 

g. Oppfølgings- og kontrollaktiviteter i modell 
Systematikk for kontroll skal være en del av den prosjekterende sitt kvalitetsstyringssystem. 

Tabell 0-4 Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktivitet Ansvarlig funksjon 

internt hos aktøren 

Oppgave 

Kollisjonskontroll Disiplinleder Gjennomføre jevnlige kollisjonskontroller av egen 

prosjektering opp mot sammenstillingsmodellen. 

Kollisjonskontroll BIM-koordinator Gjennomføre jevnlige kollisjonskontroller av 

sammenstillingsmodellen. Oppfølging gjennom 

PRL-funksjonene. 

Tverrfaglig 

gjennomgang 

Prosjekteringsledere Planlegge og gjennomføre tverrfaglige 

gjennomganger av prosjektering og modellering 

Tverrfaglig kontroll  Prosjekteringsledere Planlegge og gjennomføre tverrfaglige kontroller 

(verifikasjon av løsninger) av prosjektering og 

modellering 

Stegutsjekk Prosjekteringsledere/ 

Anleggsledere  

Planlegge og gjennomføre stegutsjekk – formell 

tverrfaglig gjennomgang med sjekklister.  

Enfaglig kontroll Ingeniør/modellør Kontroll av løsninger i henhold til definerte 

sjekklister i aktørens kvalitetsstyringssystem. 

Sidemannskontroll Kontrollerende 

ingeniør i disiplinen 

Kontroll av løsninger i henhold til definerte 

sjekklister i aktørens kvalitetsstyringssystem. 

Mottakskontroll Utpekt 

kontrollerende ing. 

Kontroll av inputfiler. 
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Prinsipp for stegutsjekk i den trinnvise gjennomføringen er vist i figuren under. 

 

  

Figur 0-9 Stegutsjekk 

 

h. Nærmere om styringsobjekter 
 
Tabell 4-4 ovenfor kan tolkes dit at styringsobjekter er representert ved enkeltobjekter, noe 
som kan gi utfordringer i forhold til styringen i seg selv. Hvis man skal lykkes med styring så 
kan dette sees om minst en 2-sidig sak –> planlegging/styring og 
oppfølging/rapportering.  
 
Det vil være alt for krevende (tilnærmet umulig) å planlegge/styre på basis av 
enkeltobjekter, i en modell der objektene kanskje ikke er modellert, men helt greit å følge 
opp/rapportere på basis av enkeltobjekter. 
 
Basert på en oppdeling i 5 nivåer kan man komme frem til en prinsipiell oppdeling som vist i 
skissen under, der man ser for seg nivåene som følger; 

Nivå 1 – Prosjekt 
Nivå 2 – Entreprise 
Nivå 3 – Område 
Nivå 4 – Arbeidspakke 
Nivå 5 – System (merk at man inkluderer alle typer objekter i begrepet systemer, ikke 
bare tekniske. Dvs. at dette altså er på «objektnivå»). 

 
Inne i boksene finner man objektene som det rapporteres på. 
 
I illustrasjonen nedenfor representerer de blå områdene styringsobjektene. 
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Figur 0-10 
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i. Nærmere om nødvendigheten av samkjøring faser 
 
I skissen under er de røde stiplede linjene enkeltfag sin progresjon (gjerne tekniske fag) i en 
tradisjonell gjennomføring, altså slik man har gjort det i «alle år» og også dratt med seg inn i 
en BIM-verden. Der den øverste representerer en tradisjonell «best case», at tekniske fag 
gjerne er ferdig med detaljprosjektering når arkitekt og RIB har gjennomgått alle faser og er 
koordinert i forhold til beslutninger. Mens den nederste (og kanskje vanligste…?) viser 
«worst case» der tekniske fag er ferdig med detaljprosjektering lenge etter at arkitekt og RIB 
er ferdig med detaljprosjektet og bygging kanskje startet. En kollisjonskontroll eller 
byggbarhetskontroll ved inngangen til fase 4 er i et slikt tilfelle tilnærmet verdiløs, fordi 
modeller ikke er i samme fase. 
 
Den reelle «best case» når man benytter BIM, er at alle fag streber etter å følge blå og beige 
linje, altså i fase med beslutninger for å nyte godt av mulighetene i BIM. 

 

Figur 0-11 

Skissen har en nær tilknytning til fremstillingen under, som det antas at de fleste som sysler 
med BIM også har et forhold til; 

 

Figur 0-12 
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“The Software is owned by GRAPHISOFT and protected by all applicable copyright laws. To 

the maximum extent permitted by applicable laws, GRAPHISOFT reserves all rights to the 

Software not expressly granted hereunder and to any reproduction of the Software including 

its documentation, logos, trademarks, icons and interface in whole or in part. If You copy or 

use all or any portion of the Software without entering into this Agreement or obtaining the 

prior written permission of GRAPHISOFT or in non-compliance with any of the terms of this 

Agreement, You are violating copyright or other intellectual property law, and You may be 

liable to GRAPHISOFT and its licensors in particular for damages, and You may be subject 

to criminal penalties.” 

 

 

Et eksempel på vilkår for bruk av programvare og objektbibliotek fra 
norsk leverandør av programvare er (det er satt inn A for leverandøren 
navn): 

«3. Abonnement 

Kunden kjøper ikke en fysisk kopi av en programvare, men betaler for et abonnement som 
gjøres tilgjengelige via Internett. 

Kunden får en begrenset, oppsigelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke 
Abonnementet i samsvar med abonnementsvilkårene og brukerveiledningen for Kundens 
egne interne forretningsformål mot betaling av vederlag for Abonnementet. Abonnementet 
omfatter således både tilgang til å bruke programvare («lisens») og lagring av deler av 
Kundens data i As Skyløsning, ref pkt. 13. Bruksomfanget er begrenset til det Abonnementet, 
det antall samtidige brukere (mennesker) og eventuelt lagringskapasitet som er avtalt 
gjennom tilbud / avtale / bekreftelser fra A. 

Kunden skal ikke under noen omstendighet tillate noen tredjepart å bruke Abonnementet, 
herunder enheter hvor Kunden eier mindre enn 50 %. Kunden har ikke rett til å overføre hele 
eller deler av Abonnementet eller avtalen til en annen enhet (verken ved fusjoner, fisjoner, 
konkurs, endring av eierskap eller kontroll eller til selskaper i samme konsern/tilknyttede 
selskaper eller på annen måte) uten skriftlig forhåndstillatelse fra A 

4. Eiendomsrett og immaterielle rettigheter 

Kunden beholder alle rettigheter knyttet til sine data som overføres og lagres som en del av 
Abonnementet, og kan i løpet av abonnementsperioden når som helst hente ut dataene eller 
en kopi av disse i samsvar med brukerveiledningen for Abonnementet. Se også pkt. 9 vedr. 
tilgang til Kundens data ved opphør. 

A – eller dets lisensgivere eller underleverandører – er innehaver(e) av alle immaterielle 
rettigheter i Abonnementet. Dette omfatter opphavsrett, patenter, varemerker, merkenavn, 

Rapport 21.10.2020 – Vedlegg 2 

Vilkårene på ArchiCAD som leveres av Graphisoft 
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foretaksnavn, design og produktdesign, kildekode, databaser, forretningsplaner og know-
how. All dokumentasjon, inkludert teknisk dokumentasjon, manualer, brukerveiledninger og 
FAQer er underlagt de samme restriksjoner. Dette er dog ikke til hinder for at Kunden skal 
kunne levere ut dokumentasjon av programmene som et ledd i dokumentasjon av Kundens 
kvalitetssikringssystem. 

Kunden har ikke rett til å omgå tekniske begrensninger i Abonnementet som tillater at 
Kunden bruker Abonnementet på en bestemt måte eller for et begrenset antall brukere eller 
annet. Kunden har ikke rett til å laste ned eller på annen måte kopiere eller fjerne hele eller 
deler av programvaren eller kildekoden fra Abonnementet. 

Der programvare eller tjenester fra en underleverandør eller tredjepart er levert som en del 
av eller i forbindelse med Abonnementet, er dette underlagt disse vilkårene. I tillegg kan det 
gjelde separate eller ytterligere vilkår eller restriksjoner, jf. pkt. 13 og 15.»  
 


