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• K301 rør-entreprise BUS2

• 31. Sanitæranlegg

• 32. Varmeanlegg

• 33. Brannslokking

• 34. Medisinske gasser, med.luft,teknisk 
trykkluft,anestesi og diatermigasser

• 35. Prosesskjøling

• 37. Komfortkjøling

• 38. Vannbehandling (RO-vann)



1. Hva ønsket vi å oppnå

2. Produksjonsmodell

3. Modell som arbeidsunderlag

4. Bedre kontroll 

5. Hva har vi fått til

6. Muligheter med digitalisering 



Hva ønsket vi å oppnå
• Produsere ved hjelp av BIM

• Bruke BIM for å redusere tidsbruk ved materialuttak

• Redusere feilbestillinger

• Redusere montasjefeil og «byggeplass-avklaringer»

• Bedre forståelse i produksjon

• Mer prefabrikkering med høyere presisjon

• Koordinatbasert produksjon

• Økt oversikt og beslutningsgrunnlag for prosjektledere ved hjelp av BIM

• Holde kontroll – også når det ikke går etter planen

Produktivitet

Byggherre-krav

Miljø

Økonomi

HMS



Hvordan er dette 
utført i praksis?



Produksjonsmodell



«Billigere å kollidere i bits og bytes, 

enn ute på byggeplassen»



«Billigere å kollidere i bits og bytes, 

enn ute på byggeplassen»

















Database

MS Power BI





RIV

Digital bygging
- modellering av bestillingslister



Modell som 
arbeidsunderlag









«Billigere å kollidere i bits og bytes, 

enn ute på byggeplassen»



















Bedre kontroll
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• Basen er delt i 4 med 3 etasjer hver = 12 mapper
• Tangentene har 5 +4 +3 + 3 etasjer = 15 mapper
• Hver etasje har 4 undermapper for utstyrsmontering
• ( 12 + 15 ) * 4 = 108 BFC-rapporter
• Merking er delt i hvert kontrollområde = mer enn 80 BCF-rapporter

• Totalt 190 BCF-rapporter + + +













BIM - modell

Takt - plan





BIM - modell

Beskrivelse Takt - plan





Hva har vi fått til?
• 40-50% besparelse i tidsbruk for montering av rør og oppheng i krysningspunkt ut av 

sjakter

• Alt produsert etter modell (ingen tegningsutskrifter)

• Hurtigere oppmåling ved bruk av landmåler

• Produsere gassledninger for et område før tilkomst, kontinuerlig bruk av innleid orbital-

sveiseapparat

• Økt grad av prefabrikkering 

• Reduksjon i tidsbruk for uttak av bestillinger

• Ingen avfall i prefab-forsøk med Pipelife

• Økt kontroll

• Produsere etter BIM



Muligheter med 
digitalisering



Sirkulærøkonomi

For

eksempel















Teknisk levetid > 100 år

Materiale: RA455 – Avsinkningsbestandig messing
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