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3D and Virtual Reality (VR) technology is present as never before in both consumer and professional markets. The building
industry and the infrastructure industry adopted 3D technology long ago, and use it in most projects. Now it’s time to take
one more step to make greater use of the technology that is available. It’s time for BIM workflows and Virtual Reality.
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Teknologi på tvers av bransjer
Selv om bygg- og anleggsbransjen nå begynner å bruke intelligent 3D og VR-teknologi, er
dette på ingen måte nytt. Foruten underholdningsindustrien og mekanisk industri, har
offshorebransjen lenge benyttet 3D og VR
som et nyttig verktøy innen planlegging og
drift av offshore- og subsea-installasjoner.
Med mange kilometer med rør av alle dimensjoner, som går i mange retninger og med en
kompleks infrastruktur, som tilfellet er på en
oljeplattform, sier det seg selv at 2D tegninger
alene fort kommer til kort. Tidligere fremstilte man derfor fysiske skalamodeller eller prototyper av alt av kritiske rør på plattformen,
for å avdekke potensielle feil før man bygget
og feilene ble kostbare å rette opp. Senere byttet man ut de fysiske prototypene med digitale. De lages raskere og mer nøyaktig enn før,
og man kan kjøre tester og kollisjonskontroller for å avdekke feil i modellen slik at det kan
rettes opp før byggefasen.
Bygg- og anleggsbransjen har nå, med moderne verktøy, mulighet til å prosjektere fullverdige 3D modeller fremfor å lage kun 2D
tegninger. Bruk av 3D modeller innen byggebransjen har akselerert de siste årene og
mange melder om mindre feil på byggeplass.
Innen infrastruktur ser vi også at 3D modellering blir mer og mer vanlig.

BIM for Infrastruktur
I den siste tiden har bransjen fått økte krav til
3D og informasjonsflyt, og her er BIM (BygningsInformasjonsModellering) et begrep
som stadig dukker opp. Store aktører i bransjen er pådrivere for BIM innen infrastruktur,
og Statens Vegvesen har ny Håndbok, 138
Modellgrunnlag, ute på høring. Den nye
håndboka støtter opp om økt bruk av 3D,
BIM, åpne standarder og samhandling. BIM
kan ofte deles inn i to deler. BIM modellen og
BIM prosessen. BIM modellen kan beskrives
som en 3D modell bygget opp av objekter som
er beriket med informasjon. Informasjonen og
modellen må kunne kommuniseres ut i prosjektet. Alle involverte fag beriker sin 3D modell med informasjon. Et eksempel kan være
VA ledning med informasjon om type, dimensjon og senere i prosjektet også valgt leverandør. Den kanskje vesentligste delen av BIM
vil imidlertid være arbeidsflyt, prosess, juss
og fri flyt av informasjon, som trengs for å få
et BIM prosjekt til å virke etter hensikten.
Målet er bedre og bærekraftige prosjekter
med færre feil og bedre økonomi.
Videre muliggjør bruk av 3D modeller muligheten til å kommunisere design ved hjelp
av visualiseringer, på en mye bedre måte en
før. Disse visualiseringene er gjerne bilder og
filmer laget av de prosjekterte 3D modellene

1. Focus Software AS er et ledende kompetansesenter innen IT løsninger for BA-markedet. Siden selskapet ble stiftet i 1996 har de jobbet ensrettet med det formål å tilby bygg- og anleggsmarkedet ledende IT løsninger innen
tekniske beregninger, prosjektadministrative programmer og DAK.
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og bidrar til at det som ønskes presentert ser
naturtro og virkelig ut. Bruksområdene er
mange. En kan for eksempel benytte visualiseringer for å selge prosjektdesign til publikum eller få forslag godkjent av oppdragsgivere eller i kommunal behandling.
Erfaringer fra BIM-prosjekt
i Multiconsult
– Multiconsult2 Kristiansand har definert
BIM i infrastruktur som en gjennomføringsmetodikk av ett planlagt prosjekt basert på en virtuell 3D-modell med objektegenskaper (Prosjekt Data Modell – i byggefase, prosjekteringsmodell). Prosjektdatamodellen følger prosjektet fra ide til det er
ferdig bygd. Ett bærende prinsipp rundt
dette, er å visualisere det som prosjektereres. Til dette formålet brukes en VR modell
da datamengden i prosjekteringsmodellen
blir stor, samt at man kan legge på teksturer som er tilnærmet fotorealistiske.
– Våre erfaringer fra samhandling er bra.
– En utfordring er manglende kommunikasjon mellom ulike programmer, også fra
samme leverandør. Et problem er for eksempel at intelligent objektinformasjon
kan forsvinne ved overføring fra en fagmodell til annen.
– En hovedutfordring i bransjen er å utvikle
en standardisering av utvekslingsformat,
slik at data kan flyttes fritt uten tap av informasjon. En ting som det er viktig å huske er at selv om samferdselsprosjekter
stort sett har med terreng å gjøre, veier,
VA og så videre, vil fortsatt enkle bygg
inngå i prosjekteringen. Dette kan for eksempel være tekniske bygg i forbindelse
med en tunell. Det er frustrerende å miste
intelligent informasjon knyttet til bygget
som følge av at informasjon om for eksempel dørklasser av enkelte ikke blir ansett
som relevant i forhold til infrastrukturmodellen. I denne sammenheng ligger også
en annen hovedutfordring som går ut på å
bygge et standard kode-objektbibliotek.
– En tredje utfordring er å bygge opp «standard» elementer i prosjekteringsfasen som

er leverandøruavhengige, slik at man ikke
blir «fristet» eller nødt til å velge en bestemt
leverandør i en objektdatabase. Dette vil
spesielt gjelde i anbudskonkurranser hvor
lov om offentlig anskaffelse ligger til grunn.
– Videre erfarer vi i Multiconsult Kristiansand
også at det menneskelige aspektet rundt
samhandling må ivaretas og vektlegges dersom man ønsker et suksessfullt prosjekt.
– Selv om vi har noen utfordringer med ny
teknologi og med nye arbeids –og samhandlingsformer, ser vi flere åpenbare fordeler med å tenke BIM og prosjektere med
3D modeller. Bedre og riktigere stikningsdata kan leveres, HMS aspektet kan bedre
ivaretas og fokus på byggbarhet og gode
løsninger for både drift og sikkerhet for
brukere. Videre vil ytre miljø lettere bli et
designpremiss. Andre fordeler er bedre
kommunikasjon, både internt i prosjekteringsgruppen, mot kunden, og ikke minst i
forhold til tredjepart, publikum.
Alt dette gjør at bedre løsninger kan velges i
planlegging og prosjekteringsfasen, prosjektene totalt sett blir bedre og rimeligere.

Videre inn i Virtual Reality
Selv om 3D modeller og BIM gir mange fordeler, ønsker man ofte å utvide forståelsen og
kommunikasjon av design ut over det som er
mulig med rene 3D modeller og visualiseringer. For å oppnå dette kan vi bringe prosjektet opp i en virtuell virkelighet. Vi snakker
her om 3D modeller av bygg, veier, terreng og
installasjoner satt sammen i en modell som
er fullt visualisert med riktige teksturer, sol
og skygger og så videre. Vi kan da ved hjelp
av programvare bevege oss i et miljø som viser oss hvordan et prosjekt er ment å se ut
når det er ferdig eller i forskjellige byggetrinn, for å synliggjøre utfordringer og intensjoner med design. Dagens VR løsninger kan
sammenlignes med å se filmer på kino eller
hjemme i 3D, hvilket innebærer at den som
skal betrakte en VR modell må bruke 3D
briller for å oppnå fullverdig effekt.

2. Multiconsult er et landsdekkende rådgivende ingeniørfirma med 1150 ansatte. Ved regionkontoret i Kristiansand er det 80 ansatte innen forretningsområdene industri, bygg og eiendom, energi, spesialtjenester og samferdsel og infrastruktur.
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Bildene er fra prosjektet Fv. 469 Hidra landfast. En 3,5 kilometer lang undersjøisk tunnel som
skal gi øysamfunnet Hidra i Flekkefjord vegforbindelse til fastlandet.
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/hidra
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Mange prosjekter kan vise til flotte BIM
modeller. Samtidig er tiden moden for å ta et
skritt videre, noe som innebærer at kunden
trekkes mer med i planleggingen. Her vil
bruk av VR løsninger være avgjørende. I
fremtiden vil byggherrer og oppdragsgivere
så vel som vanlig publikum, kunne bevege
seg rundt i digitale modeller der de kan utforske prosjektet digitalt. Bruk av VR vil
kort og godt gi publikum og brukere en bedre
påvirkningsgrad enn dagens arbeidsmetoder
gir. Økt forutsigbarhet for kundene og bedre
prosjekteringsgrunnlag for de involverte aktørene gir et godt grunnlag for å effektivisere
byggeprosessen og redusere antall feil og
misforståelser på bygge- og anleggsplasser.
Focus Software har arbeidet med BIM løsninger i mange år. Vi ser nå at verktøyene begynner å bli så gode at de ikke lenger er til hinder for å kunne utnytte BIM til kundenes beste. Frem til nå har bruken av BIM vært motivert ut fra at den enkelte disiplin skal kunne
få et bedre grunnlag i sin egen prosjektering. I
de senere årene har vi sett at våre kunder i
større grad bruker BIM i samhandling på
tvers av disiplinene slik at den totale prosjekteringen blir mer effektiv. Bruk av fysiske modeller har blitt erstattet av digitale stillbilder
og filmer for å visualisere prosjektene.

Utfordringer
Bransjen har i de senere årene blitt stadig flinkere til å ta i bruk 3D baserte systemer innen
egen disiplin. Skal man derimot kunne hente
ut de store effektiviseringsgevinstene må den
digitale samhandlingen forbedres. Det innebærer at man utveksler modellinformasjon i
stedet for tegninger og at man bruker 3D modeller som verktøy i koordineringsrollen og i
internmøter. På denne måten kan man få utført kollisjonskontroller og man kan hente ut
stikningsdata fra koordinerte modeller. Risikoen for feil og misforståelser vil reduseres betraktelig. Det vi ser er imidlertid at teknologiskiftet fra 2D tegninger til BIM og VR krever
en ny måte å organisere prosjektene på. Kontraktsformene må oppdateres for å ta høyde
for dagens teknologi. Et eksempel på dette er
at mye av arbeidet som tidligere skjedde i detaljprosjektet skjer nå i forprosjektet. Tilsvarende flyttes arbeid fra forprosjekt til skisse-

244

prosjekt. Alt dette medfører en endring i arbeidsomfang i forhold til faser og i forhold til
hvilke aktører som utfører arbeidet.
For å utnytte teknologien må bransjen gjøre
et kompetanseløft for å tilegne seg denne teknologien. Etter hvert som «Nintendo-generasjonen» kommer ut i arbeidslivet vil bruken av
disse verktøyene bli like naturlig som dagens
kontorstøtteprogrammer. I mellomtiden ligger
det en stor utfordring i å rulle ut teknologien i
bedriftene og foreta kompetanseoppbygging
samtidig som den daglige produksjonen skal
håndteres. I forhold til oppdragsgivere og brukere vil det være avgjørende at man kan simulere prosjektet slik det vil se ut når det er ferdig.
Dette innebærer at sluttbrukeren skal kunne
gjennomføre en digital vandring i modellen for
å «inspisere» den. VR gir en slik mulighet.
Tar tak
I Focus Software har vi tidlig sett hva denne
teknologiendringen gir av utfordringer og
muligheter og vi rigger oss for å møte de nye
arbeidsmetodene. Kompetanseutvikling gjennom faglig utvikling og praktisk prosjektbistand vil danne basisen for de tjenester og
tilbud vi kan tilby. Som eksempel bygger vi nå
et eget VR rom der vi kan ta med kunder for å
vise ny tekologi og bistå dem overfor deres
kunder igjen med bruk av VR i prosjektsammenheng. Samarbeid med andre VR miljøer
(UMB) gir et godt utgangspunkt for å kunne
gi et fullverdig tilbud innen VR til bransjen.
I tiden fremover vil vår satsing på VR og
BIM løsninger bare øke. Etter hvert som ny
hensiktsmessig teknologi blir tilgjengelig
kommer vi til å følge med, utprøve og implementere den i vårt produktspekter. Et eksempel er muligheten for å benytte AR(Augmented Reality/ utvidet virkelighet) på håndholdte enheter. VR modellene kan lastes over på
for eksempel et Android eller Apple brett for å
anvende dette ute i felten med den interne
GPS, gyroskop og kamera funksjonaliteten,
og få visualisert prosjekterte data for stedet
på skjermen. Pek brettet ned mot bakken og
se rør i grunnen! Bruk av smarttelefoner og
andre håndholdte enheter vil også komplettere innsamling av data slik at de digitale modellene etter hvert gir et fullstendig bilde av
den planlagte situasjonen.
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