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� Hva kjennetegner målene for bruk av BIM i 
gjennomføringsfasen hos entreprenørene i 
byggebransjen i dag?
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� Informasjon til hvert objekt.

� 3D

� Interdisiplinært
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”Et konkret 
utrykk for en 
intensjon”
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Effektmål: 

Hva skal en oppnå ved å 
bruke BIM
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Resultatmål:

Hvordan må BIM brukes for å 
oppnå effektmålet



8

Eksempel på effektmål:

10% færre ressurser brukt på 
planlegging av prosjekt

Effektivisering 
av eget arbeid
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Eksempel på resultatmål:

Alle mengdeuttak foregår i 
BIM

Effektivisering 
av eget arbeid

BIM benyttes til 
mengding



10

� 7 Aktører 

4 Bygg-entreprenører

1 Teknisk entreprenør

2 Rådgivere

� Ville bruke aktører 
som har jobbet med 
BIM

� Fokus på et konkret 
prosjekt
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� Effektivisering av eget arbeid
� Bedre bygg
� Bedre underlag for prising
� Bedre merkevare som totalentreprenør
� Verdiskaping
� Kostnadsbesparelser
� Økt kompetanse
� Best på effektiv bruk av BIM
� Ledende på BIM
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Tur – retur 
Sydpolen

2270 Km!� Hvordan skal det defineres?
� Hvordan skal det måles?
� Når skal det måles? 
� Skaper det en felles forståelse av hva som skal 
oppnås?
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� Visuelt verktøy i kommunikasjon
� Mengdeuttak 
� Kollisjonskontroll og feilsjekking
� Kvalitetssjekk
� Supplere produksjonstegninger
� Skape en riktig modell
� Logistikk og planlegging
� «Alt som bygges skal bimmes»
� God styring av Level Of Detail
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Hva skal oppnås med dette resultatmålet?

?
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� Bedre beslutningsgrunnlag

� Felles forståelse av hva som 
skal oppnås og hvordan

� Større sjanse for å nå de 
ønskede effekter
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� Både fra entreprenørene selv, men også 
nedarvet fra byggherre i mange prosjekter.

� Byggherres mål med modellen kan i noen 
sammenhenger være motstridene.

� «Level of detail» Hva ønsker vi å oppnå?
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� Struktur på effektmål og resultatmål tidlig i 
prosjektfasen

� Gode effektmål. Hva skal oppnås med BIM? 

� Gode resultatmål. Hva må til for å oppnå
effektmålene?

� Sammenheng mellom målene.

� Hvilke indikatorer trengs?

� Få med det åpenbare. Det bidrar til felles 
forståelse og riktig fokus.

� Samarbeid med andre aktører om felles
effektmål og resultatmål tidlig i prosjektene.


