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Bjørvika in central Oslo, is a complex development area, both above and below ground level. Some construction is already completed and a milestone was the opening of the «Opera» tunnel with pomp and ceremony on September 17,
2010. Much planning and construction remains to be done in coming years, creating a great need for appropriate tools
for presenting plans, informing the public and ensuring the quality of the solutions. Digital 3D models have been used
for many years in this work. ViaNova established the first comprehensive 3D model as early as 1998. This model is still
actively used by all developers in the area. In early years the focus was on static models and related end products in the
form of visualizations. Later, more and more VR-models (Virtual Reality-models) were used. Currently coordination
models are used to show all subjects precisely, above and below ground. This article provides examples of development
of these tools, various end products and how they are now used in Bjørvika.
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Bakgrunn
ViaNova Plan og Trafikk har virksomhet
innen forvaltning og utvikling av infrastruktur for samferdsel. Dette omfatter utredning,
planlegging, prosjektering, bygging, drift og
vedlikehold av infrastrukturelementer som
veg, tunnel, bru, bane, flyplass og havn samt
trafikk- og transportplanlegging. Virksomheten er rettet mot offentlige og private aktører innen samferdselssektoren. Virksomheten foregår innenfor rammebetingelser
som ivaretar sikkerhet, transportøkonomi og
miljø-, ressurs- og energiforvaltning.
ViaNova Plan og Trafikk er en del av et
større nettverk av uavhengige selskaper som
arbeider med samferdselsrelatert rådgiving.
Selskapet arbeider utfra et helhetssyn der
hele livssyklusen er i fokus.
Et av kompetanseområdene som har stor
fokus for ViaNova og nettverket er etablering og bruk av digitale 3D-modeller, noe
som benyttes aktivt på alle nivåer i ulike
prosjekter.

Bjørvika – ny bydel under utvikling
I Bjørvika sentralt i Oslo har det i mange år
pågått planarbeider for nytt vegsystem og ny
bydel i samspill mellom mange aktører. Det-
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te arbeidet pågår fortsatt for fullt, men mye
begynner også å bli realisert. I dette arbeidet
har bruk av digitale 3D-modeller vært aktivt
benyttet både for kvalitetssikring og presentasjon av løsninger og ulike alternativer. I
denne artikkelen skal vi ta dere med på en
reise fra hvordan dette er benyttet og hvordan teknologien har endret seg frem til slik
det benyttes i dag.

Bruk av 3D – historisk utvikling
Arbeidet med bruk av digitale 3D-modeller i
Bjørvika startet helt tilbake i 1998der en så
behovet for å ha en helhetlig modell for hele
Bjørvika-området for å se alle prosjektene
samlet. I samråd med aktørene, og spesielt
Oslo kommune – Plan- og bygningsetaten,
ble det arbeidet med å etablere en digital modell over eksisterende situasjon over hele
planområdet og tilhørende områder basert
på foreliggende kartdata. Modellen ble supplert med detaljering av utvalgte bygg, digitale bilder på fasader og ortofoto drapert på
terreng for å øke gjenkjennbarheten. I tillegg
startet samarbeidet med sentrale utbyggere
som Statens vegvesen, Statsbygg, eiendomsselskaper etc. for å innarbeide foreslåtte
planløsninger. Denne 3D-modellen har blitt
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Oversiktsbilde som
viser fremtidens
Bjørvika

For 10 år siden ble
første versjon av
3D-modell i Bjørvika og tilhørende
områder etablert.
Her viser oversiktsbilde sett fra Vestbanen-området
slik modellen forelå i tidlig utgave.
utviklet kontinuerlig frem til nå og er fortsatt aktivt i bruk med oppdatering av siste
planløsninger og etablering av sluttprodukter etter ønske fra de ulike aktørene.
Den nye bydelen
Et av hovedformålene med 3D-modellen var
å visualisere reguleringskartet og regule-
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ringsbestemmelsenes høyde- og volumbegrensninger. Modellen var hovedredskapet i
formidlingen av reguleringsforslaget både
under den offentlige høringen og under de
mange endringene som ble foretatt i etterkant, ikke minst i løpet av den politiske behandlingen av planen. Åpne prosesser og
stor grad av medvirkning var en viktig del av
planarbeidet, også lenge før modellen ble
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etablert. Å ha modellen foran seg på veggen i
det store antallet drøftelser med politikere
og andre parter i reguleringsarbeidet var
derfor av uvurderlig betydning.
3D-modellen ble benyttet aktivt under
hele planprosessen og var svært nyttig for å
se hvordan de ulike forslagene ble seende ut
fra ulike ståsteder i byen. En stor fordel med
en slik digital modell er at en lett kan gå inn
på de punktene en ønsker, plassere et kamerapunkt, og dermed «knipse et bilde» fra ulike ståsteder. I forbindelse med blant annet
diskusjonen angående høyhus ble derfor modellen benyttet svært aktivt, og en var hele
tiden sikker på at ting ble vist riktig da modellen inneholder eksakte geometriske data.

I tillegg ble modellen også benyttet til ulike
sol-/skygge-studier noe som er enkelt å etablere ut fra den digitale modellen.
Det ble derfor etablert mangfoldige stillbilder fra ulike posisjoner til bruk i planbeskrivelse, planpresentasjoner, grunnlag
for diskusjon med ulike aktører, media, web
mm.
I tillegg ble det laget både panoramavisninger, dvs bilder fra faste ståsteder med mulighet for å bevege seg 360 grader rundt, ulike
animasjoner fra både bakkenivå og fra luften
samt mer komplette presentasjoner til bruk i
Informasjonssenteret. Alt dette for å kommunisere planene best mulig overfor både publikum og de ulike aktørene i området.

Eksempel på
stillbilde fra
3D-modellen
benyttet i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet

Eksempel på
hvordan 3Dmodellen kan
benyttes til
sol/skyggestudier.
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Vegsystemet – Operatunnelen
En av de sentrale grepene i utbyggingen av
den nye bydelen i Bjørvika er etablering av
nytt hovedvegsystem, der ny E18 i tunnel er
et viktig element. Operatunnelen som den
nå heter, ble åpnet i september 2010, og i dette planarbeidet ble 3D-modellen benyttet aktivt gjennom hele planprosessen.
Hele tunnelsystemet ble modellert ut fra
de foreliggende plantegninger og alle detaljer for alle fagområder ble innarbeidet. Den-

ne 3D-modellen ble benyttet aktivt for å kvalitetssikre løsninger og ikke minst for å presentere disse. Det ble etablert mange stillbilder fra ulike utvalgte ståsteder, animasjoner
for alle kjøreruter – sogar for å diskutere ulike løsninger for belysning, bekledning med
fliser og kunst.
Som en kuriositet kan det nevnes at det i
sørgående løp midt i tunnelen vises Operaen
på flisene. Grunnlaget ble her hentet fra 3Dmodellen og benyttet direkte i produksjonen.

For Operatunnelen ble 3D-modellen benyttet aktivt i hele planprosessen

Bjørvikafilmen
I starten av 2010 ble det iverksatt et stort
felles prosjekt sammen med Oslo kommune
– Plan- og bygningsetaten der en ønsket å
etablere en film som viser hvordan Bjørvikaområdet vil se ut i 2020. I dette arbeidet var
3D-modellen en sentral kommunikasjonsbærer og målet med filmen var å få frem de kvalitetene som ligger i planene for de ulike områdene.
I et slikt stort utbyggingsområde vil det
være mange meninger om løsninger og det
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foregår en kontinuerlig debatt om dette nærmest daglig blant menigmann, politikere og
andre. Alle kjenner vel her til debatten om nytt
Munch-museum, der siste ord neppe er sagt.
Dette var et veldig spennende prosjekt der
en utnytter 3D-modellen aktivt for å vise
frem de faktiske løsninger som er utarbeidet
og at debatten i media og andre fora baserer
seg på faktiske løsninger og tilhørende informasjon.
Filmen kan sees her: http://www.youtube.com/watch?v=Dh0Ajxryr_0
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Kongsbakken og Havnepromenaden hadde stor fokus i Bjørvikafilmen

Samordningsmodell – Etappe 2
I disse dager starter byggearbeidene for det
som kalles Etappe 2 av vegsystemet for lokalvegsystemet i Bjørvika. Dette omfatter
Dronning Eufemias gate og Håkon 5. Gate
som er sentrale gater i den nye bydelen.
I planarbeidene har det blitt etablert en
såkalt samordningsmodell, dvs at alle fag
har etablert 3D fagmodeller som benyttes direkte av entreprenør til bygging av det nye

vegsystemet. Samordningsmodellen viser da
alle fag i en VR-applikasjon der en kan bevege seg fritt rundt og en lett kan oppdage
eventuelle konflikter før byggearbeidene
starter. En slik arbeidsmetodikk blir mer og
mer vanlig i flere prosjekter og er på vei til å
bli en standard for fremtiden.
Dette vegsystemet er et veldig komplisert
anlegg teknisk og det å utnytte 3D i planarbeidene har vært veldig viktig for å avdekke

Dronning Eufemias gate – komplisert byggeteknikk der hele gata peles til fjell
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konflikter mellom ulike fag og dermed sikre
at anlegget bygges mest mulig konfliktfritt.
Det ville nærmest vært umulig å klare å holde oversikt og kontroll over samspillet mellom alle fag uten en slik prosess og arbeids-

metodikk. Byggearbeidene starter nå for
fullt høsten 2011 og det blir spennende å følge dette tett fremover sammen med entreprenøren for å utvikle bruken av 3D-modeller enda mer i fremtiden.

Dronning Eufemias gate – mye detaljer over og under bakken

Alt av prosjekterte data er samlet i en felles samordningsmodell for å kvalitetssikre løsninger
og sikre god flyt av data i byggeperioden
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