
BIM og tegninger på byggeplassen



Rendra AS

● Oppstart på NTNU i 2012

● Siden oppstarten i 2012 har vi jobbet sammen med bransjen for å utvikle Rendra O

● 10 ansatte
● Solid 3D software utvikling fra olje og gass
● Tverrfaglig utviklingskompetanse 
● Ledelse, salg og marked. 

● Kontorlokaler i 
Strandveien på Lysaker og lite kontor i København

● Rendra AS er eiet av

De ansatte, tidligere ansatte og Eli Sævareid (Trygge Barnehager AS)



Utvikling av Rendra O







Se filmen her: http://buildingsmart.no/hva-er-apenbim

https://youtu.be/2m_IL99WOzQ
http://buildingsmart.no/hva-er-apenbim




Åpne standarder gir også: 
● Skaper mulighet for innovasjon, 
● gir grunnlaget for oppstartsbedrifter
● kan skape en stor og mangfoldig software service sektor som igjen 
● gir gode løsninger til konkurransedyktige priser

+BCF formater som gjøre det mulig å 
utveksle aktiviteter / punkter i mellom ulike 
software



Digitalisering & BIM - det er mest prosjektering og kontoret det!

Det er lang vei fra prosjekteringsgruppa til byggeplassen ….



Samhandling - digitalisering …. på byggeplasser i dag …..

Morgenmøte  på 
BIM kiosken?

På brakka…

Digitalisering på 
byggeplassen ?

Skal vi lykkes med effektivisering av byggebransjen, må vi få 
med oss de som jobber der ute……..



Markedsundersøkelse Industriell byggemetodikk, Metier 2015

Digitalisering gir bedre produktivitet og effektivitet, færre feil, mer presise bestillinger, 
og bedret dokumentasjon, som igjen vil gi mer effektiv drift og vedlikehold. 

Bygg21

(Dette kan Rendra O også bidra med å løse :-)



Byggebransjen er ikke spesielt moden digitalt. 
Slik som det er nå, er trenden at man digitaliserer, men man digitaliserer bare «business as usual», 
Carin Forsling, ansvarlig for teknologistrategi i Accenture i Sverige.

Hva sier de som har gjennomført “digitalisering”?
Formålet med prosjektet var å effektivisere oppføringen av 

byggeprosjektene

Tidligere brukte byggeledere 60 prosent av tiden sin på å reise 
rundt på byggeplasser og 40 prosent på kontor. 

Etter digitaliseringen slipper byggelederne å reise rundt og kan 
bruke mellom 80 og 90 prosent av tiden på kontoret, sier han. 

Men legger til at det ikke bare er systemet i seg selv som har ført til 
kostnadskuttene. 

For å få resultater var det nødvendig å omstille kulturen og 
organisasjonen i bedriften helt, 

sier styreleder Jon Olav Sigvartsen i JOSBygg. 

Endringsvilje

Nei Ja
Vent og se



● Det blir ikke bedre bunnlinje av å digitalisere “business as usual” 

● Langt fra “VDC, ICE og LEAN kontoret” til byggeplassen - man må få med 
de ute på byggeplassen !!!

○ Kjøp inn håndholdte enheter - sett opp bredbånd … gi dem en mulighet 
for å kunne bli med ! 

○ Begynn i dag og ta små konkrete steg slik at dere får med dere folket og 
gi dem følelsen av at de mestrer

● Mye å spare for byggeprosjektet på å å kombinere:
○ Endre arbeidsprosesser
○ optimalisere logistikk (fra Byggoffice - bestilling - levering - mengde - 

avregning)
○ PREFAB 
○ Bruk av software på håndholdte enheter

● Planlegging - samhandling - avviksledelse.
○ I stedet for sjekklister og % fordeling av “maling-sregningen” og på 

konflikter i retten 

● Hvilke software verktøy skal benyttes ?
○ Tenk helhetlig - gjenbruk mellom prosjekt (kompetanse og software) 

Bli bedre bestillere !! 
○ Kjøp software som bygger på de åpne standardene slik at dere kan koble 

sammen software fra flere leverandører

● Kuul (og nyttig) software tiltrekker talenter til bransjen 

Talenter bedrer også bunnlinja!

For en entreprenør … ca. 100 % av inntektene kommer fra prosjektene

Men...å ta i bruk BIM i stedet for 
tegninger uten å endre 

arbeidsmetodikk gir nok liten eller 
ingen verdi



Digitalisering av byggebransjen -  det skjer mye nå som ikke skjedde for 2 år siden…..

● Krav fra myndighetene i UK om overlevering av digital informasjon fra 
bygging til FDV (Cobie & level 2) fra 1. april i år. 

● buildingSMART http://buildingsmart.no/
● buildingSMART international: http://buildingsmart.no/bs-international

http://buildingsmart.no/
http://buildingsmart.no/bs-international




«Dette er det største som har hendt siden Commodore 64. Det er helt 

fantastisk å kunne bruke dataene ute på plassen, og ikke bare inne på 

kontoret. Har vært borti utrolig mye greier for byggeplass som er tull. Men 

dette bare funker.»

Helge Underland, byggeleder rør og sanitær, 

Prosjekt nytt østfoldsykehus

Kjetil Johansen 
Fag ansvarlig BIM i GK Gruppen

Haraldur Arnasson,
Tidligere FSR på Island, nå MT Højgaard i Danmark

http://www.bygg.no/article/1281677

http://www.bygg.no/article/1281677
http://www.bygg.no/article/1281677


Bringe ut beslutningsgrunnlag 
( tegninger - dokumenter - BIM modell - 
oppslag i databaser - sjekklistene)



Vi har jo tilgang på tegningene våre 
og jeg vet hvor jeg finner dem….



Joda men hva med …. fra 19 367 til 3 tegninger på to trykk 
for alle i prosjektet ?

"Dæven steike, kor kjapt det gjkk å få 
frem deinn eine tegninga blaint de 
20 000 andre!"
 

Bjørnar Markussen(også kjent som "Nordlenningen") 

Avinor /T2



Man kan ta mål i 2 D tegningene 



BIM modell har vi også - den printer 
vi ut…...



Joda …. men hva om alle har tilgang til en tverrfaglig BIM modell på lomma 
Enkelt å forstå BIM modellen i Rendra O for alle fagfolk i prosjektet

● Navigere raskt og enkelt i modellen

● Se informasjon på produkt og rom

● Se en fagdisiplin eller alle fag sammenstilt

● Filtrer bort objekt

● 3D Snitting 

«Du har beslutningsverktøyet 
med deg i handa.»

Helge Underland, Byggeleder, Nytt Østfold 
Sykehus

«Det som er ekstraordinært 
for oss i felt er å ha 3D 
modellen sammen med 
tegningene» 

Markus Berget, Anleggsleder, 

Caverion, Trondheim



Høst inn dokumentasjon på plassen - link til rom, sone eller objekt 

Spar tid på administrasjon, dokumentasjon og papirarbeid - 
Få mer tid til å bygge og drifte! 



Digital arbeidsflyt - 

rask innhøsting, oppfølging og rapportering

«Vi har registrert 500 saker i Rendra og har spart mye tid. Før 

brukte vi i snitt 10-15 minutter per sak, mens nå bruker vi omkring 

1 minutt. I tillegg legger vi til kommentarer på saker i sanntid, noe 

som har gjort rapportering under møter mye lettere. Det er 

åpenbart at vi har spart mye tid på registrering og 

kommunikasjon og vi har mye høyere kvalitet på KS 

dokumentasjon og kontroll.»»

Markus Berget, Caverion

“Da har vi ett punkt som har all dokumentasjon som er lovpålagt for dette arbeidet”
Markus Berget, Annleggsleder, Caverion Trondheim

http://www.youtube.com/watch?v=Ui_QsGtlJR4




Rask oversikt og fremdrift for deg, gruppen eller hele prosjektet

● Automatisk utsendelse av mail hver morgen med nye saker på 
deg for  “To do”

● Rask oversikt over åpne, lukkede og utførte saker for deg, for 
din gruppe eller for hele prosjektet i fremdriftsmodul, i BIM 
modellen eller i 2D kartet

● Solid sporbar dokumentasjon på “hva er gjort og hvem er 

ansvarlig” og status på arbeid.

● Fremdriftsplaner og statistikk for grupper, for kontrakten, for 
en arbeidsprosess eller for hele prosjektet



Lean handler om helhetstenkning, flyt og kontinuerlig forbedring, 
noe som er svært relevant for bygg- og anleggsbransjen.

BIM er ment som kjernen i en samarbeidsmodell mellom de 
forskjellige bidragsyderne, som for eksempel byggherre, 
entreprenør, elektrikere, rørleggere, vedlikeholdere og offentlige 
myndigheter både under selve byggprosessen og senere 
gjennom hele bygningens levetid til og med eventuell riving og 
gjenvinning av materialer.

LEAN Construction + BIM + Rendra O = bedre bunnlinjer

https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/andre-fagomrader/eiendomsforvaltning/Eksister
ende-bygg-publikasjoner/bruk-av-bim-i-borettslag-og-sameier/

(guiden er laget av Rendra i samarbeid med buildingSMART)

(Prosjektet er gjennomført av Rendra i samarbeid med DiBK)

https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/andre-fagomrader/eiendomsforvaltning/Eksisterende-bygg-publikasjoner/bruk-av-bim-i-borettslag-og-sameier/
https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/andre-fagomrader/eiendomsforvaltning/Eksisterende-bygg-publikasjoner/bruk-av-bim-i-borettslag-og-sameier/
https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/andre-fagomrader/eiendomsforvaltning/Eksisterende-bygg-publikasjoner/bruk-av-bim-i-borettslag-og-sameier/

