
Terminal 2 – Gardermoen Lufthavn



DAK/BIM-ansvarlig
Hele prosjektet: Ingrid Alvsåker, Cowi

DAK/BIM-koordinatorer:
Flyside / landside Håkon Reksten, Norconsult
Terminalen Bjørnar Markussen, Aas-Jakobsen

DAK/BIM-ansvarlige på firmabasis:
AA1 (ARK terminalen) Øivind Schulstock, NSW-AP
AB1 (RIB terminalen) Petter Belsvik, Aas-Jakobsen
AC1 (RIB flyside) Håkon Reksten, Norconsult
AE1 (Elektro terminalen) Jespher Simonsen, Ing Per Rasmussen
AV1 (VVS terminalen) Camilla Fält, COWI

Partnerfirmaer:



Gjennomførte prosjekteringsfaser:

Konkurranseprosjekt Utført i 2D

Skisseprosjekt Utført i 2D

Forprosjekt Utført som BIM (oppstart høst 2009 - levert februar 2010)

Grunnlag detaljprosjekt Utført som BIM (oppstart februar 2010 – levert juni 2010)

Detaljprosjekt Utføres som BIM (pågår – følger framdrift på entrepriser) 

(tilbudsgrunnlag)



Verktøy for modellering:

ARK - NSW-AP:
- Revit Architechture

RIB - Aas-Jakobsen:
- Tekla Structures

RIE - Ingeniør Per Rasmussen:
- AutoCAD Magicad

RIV - Cowi:
- AutoCAD Magicad

LARK - Bjørbekk og Lindheim:
- Autodesk Civil 3D

RIB / RIG - Norconsult (flyside/landside):
- Microstation / Autodesk Civil 3D / Novapoint. 

Andre verktøy:
 dRofus, romplanlegger.
 ISY Calcus, for kostnadskalkyler.
 Navisworks Manage / Simulate/ Freedom (samhandling)
 Solibri modelviewer (IFC)
 DDS Cadviewer (IFC)



Andre støtteverktøy - automatisering:

 Programvare / skript for:

 Konvertering grunnlag fra Revit Architechture, AutoCAD Magicad, Tekla

 IFC, 2D-DWG, 3D-DWG, NWC

 Egenutviklede skript i Visual Basic, Powershell etc for:

 Filbehandling, kopiering, flytting, omdøping filnavn etc





Konverteringsprosess fra orginalformat til innsynsfil (Navisworks):



Tekniske BIM-utfordringer:

- Valg av programvare

- Riktig bruk av programvaren

- Oppgradering programvare

- Håndtering av feil (bugs) i programvare

- Omløpshastighet på maskinvare



- Flyt i utveksling av modellfiler
 automatiserte konverteringsskript.
manuelle konverteringer

- Eksport av IFC-filer gir: 
 Store filer
 “Fremmedelementer” i filene

- Import av IFC-filer 

- Utveksling mot kalkyle og beskrivelsesprogram



Oppsummering tekniske BIM-utfordringer



Organisatoriske BIM-utfordringer

Etablering rutiner og prosedyrer for
- modellering
- gjennomgang av innsynsmodeller (EK og TFK).
- strukturering av navn på objekter i modellene (egen IFD?)
- filstrukturer
- mappestrukturer
- håndtering eksisterende tegninger
- osv



Oppsummering utfordringer

Svært lite kommer ”flytende på en fjøl”, og de fleste systemer og 
prosesser har vi måttet bygge opp fra grunnen av.

Tilpassing av programvare til prosjekteringsprosesser og ikke 
omvendt.



Hva har prosjektet fått til:

Et prosjekteringsmiljø, der samhandling mellom partnerfirmaer 
og mot byggherre fungerer svært bra.

Stikkord: SAMLOKALISERING av prosjekteringsteamet

Forankring av BIM som metode i alle deler av organisasjonen.

De aller fleste problemer vi har støtt på har latt seg løse på en 
eller annen måte.

Og selvsagt noe presentasjonsmateriale….













Akser i BIM-samhandlingsmodell
”Man kan ikke se grenser under vann….” 
(fritt etter en Russisk ubåtkaptein)

Oversatt til BIM:
”Man kan ikke se akser i BIM……”

Å vise linjer i Navisworks er på grensen til selvtekt, hva gjør 
man da?





Kontroll av riktighet på objektformer (samsvar) – eks. RIB - ARK:
- Eksport av objektgrupper til flere format
- Sammenstilling i egnede program (Navisworks, Solibri etc.)
- Linking tilbake til kildeprogrammet
-Likevel, viktigst at det er riktig geometri i eget 

prosjekteringsverktøy.

Implementering av prosjektrelaterte tagger:
- IFCSite
- IFCBuilding
- IFCStorey
- Egne T2 IFC-egenskaper (entreprise, fase og status) 

implementert i programvaren.



Kontroll av  objektegenskaper:
- Kobling av Revit-databasen mot en MySQL-database
- Bruk av visuelle fremstillinger av objektegenskaper i Navisworks.





















Snapsshots:













Viktige fremtidige utfordringer:
- Kontroll på navngiving objekter (IFD)
- Nybrottsarbeid
- Informasjonsinnhold BIM
- Utveksling BIM mot entreprenører / aktører utenfor teamet
- Koblinger mellom FDV-systemer og BIMen
- BIM-prosjekter i BIM-prosjektet



Video fra samhandlingsmodell


