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Agenda
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• Helse Sør-Øst og overordnede rammer

• Sykehuset i Vestfold - Tønsbergprosjektet

• Digital Samhandling og bruk av BIM

• Forvaltning, Drift og vedlikehold (FDV-BIM)



Helse Sør-Øst Regionalt Helseforetak

Dette er Helse Sør-Øst
• 7 sykehusområder - 10 helseforetak+ 

Sykehusapotekene HF

• Driftsavtale 
• Betanien Hospital, Diakonhjemmet 

Sykehus, Lovisenberg Diakonale 
Sykehus, Martina Hansens Hospital, 
Revmatismesykehuset.

• 70 000 medarbeidere – Norges største
arbeidsplass

• Budsjett 2014 – om lag 72 milliarder 
kroner

• Ansvar for spesialisthelsetjeneste til en 
befolkning på cirka 2,7 millioner mennesker 
Fylkene: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, 
Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, 
Aust-Agder og Vest-Agder 

• Hovedkontor på Hamar

• Bygg ca 2.7 mill kvm BTA

Sykehuset Innlandet HF 

Sørlandet Sykehus HF

Akershus 

Universitets

sykehus HF

Sykehuset Telemark HF

Vestre Viken HF

Sykehuset 

Østfold HF

Sunnaas Sykehus HF

Helse Sør-Øst - En av 
fire helseregioner





BIM-strategi 2011 og 2017, Joint statement



Sykehuset i Vestfold -
Tønsbergprosjektet

Source: free-images.gatag.net



Tønsbergprosjektet

Prosjekt eier:
Sykehuset i Vestfold HF

Omfang:
• Totalt ca 45.000 m2

- Psykiatri bygg - 12.000 m2 
– Ferdig i 2019

- Somatikk bygg - 33.000 m2 
– Ferdig i 2021

• Ca 2,7 MRD NOK (01.2016 indeks)

• Prosjekt periode : 2015 - 2021



Den største verdiskapning ligger i valg av riktig modell
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Velge  riktig konsept og 
gjennomføringsmodell

Spille leverandørene gode!



Ny gjennomføringsmodell: Integrated Project Delivery (IPD)



Traditional
vs.

Integrated



BREEAM NOR klassifisering VERY GOOD

• TP blir første sykehus i Norge!

BREEAM – NOR sertifisering 



12

Målbilde

Digitalisering og bruk av BIM 
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https://www.wbdg.org/resources/life-cycle-cost-analysis-lcca

Spørsmålet er : Hvordan kan vi som byggeiere – helt fra starten av prosjektet legge til rette for effektiv drift av bygg?

I følge en amerikansk studie referert til i Whole Building Design Guide – som er et program innen National Institute of Building Science
(USA), så utgjør driftskostnaden (FM) til et bygg 3 ganger så mye som den initielle byggkostnaden – sett over en 30 års periode.

Fokus på Levetidskostnad (LCC) fra starten av prosjektet

https://www.wbdg.org/resources/life-cycle-cost-analysis-lcca
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Musee.iam.ma

Digitaliseringen gjør det mulig å samle funksjoner, og 
skape bedre integrering med brukerne

Telefon

Avtale-
bok

Etc., etc.

Musikk-
avspiller

Kamera

TV

Oppslag
sverkKart

Post-
kasse

Tek.no

wikipedia

Instructables.com
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Digitaliseringen gjør det mulig å samle funksjoner, og 
skape bedre integrering med brukerne

Tempera-
turstyring

Produkt 
informa

sjon

Etc., etc.

Orienter
ings-
kart

Sporing

Ordre 
registrer

ing

Nøkkel3D-
Modell

TV-
overvåk

ning

Tek.no

SD-anlegg

CCTV

Tegningsarkiv

Arbeidsordre

FDV-dokumentasjon

Adgangskontroll



Potensialet i utnyttelsen av det digitale bygg (BIM) og prosesser

Source: free-images.gatag.net

Dagens situasjon - (påstand: kun 10% utnyttelse av digitale verktøy og BIM ?) :

- Prosjektgjennomføring / koordinering
- Lite utnytelse av BIM i driftssituasjon 

Noen potensielle områder – (90% utnyttelse av digitale verktøy og BIM ?) :

- Kobling av verdikjeder i prosjektgjennomføringen. 
- Etablere nye prosesser som er mer integrert i hverandre

- Utnyttelse av BIM i driftssituasjonen, eks:
- Tett integrasjon med virksomhetens prosesser 
- Lett tilgang til informasjon bygg og byggets 

bestanddeler/produkter



Viktige spørsmål:

1. Hvordan designe et bygg med dets ulike logiske-, 
tekniske- og IKT-systemer, slik at bygget bidrar til en 
mest mulig effektiv drift for virksomheten totalt sett –
i hele byggets levetid?

2. Hvordan kan det digitale bygget (BIM) med dets 
systemer bidra til å effektivisere virksomhetens 
kjernefunksjoner?

3. Hvordan gjennomføre et byggeprosjekt som gjør at 
driftsorganisasjonen sitter med best mulig  
informasjonsunderlag – når driftsfasen starter?

Bygg – kun ett av elementene i en virksomhet 
som et sykehus 



Del av totalbilde – Byggjournal (EBIM)

Source: free-images.gatag.net

SYKEHUSET - VIRKSOMHETEN

MED. TEKN. DRIFT ØKONOMI

BYGG 
FORVALTNING

KLINISK DRIFT

BYGG 
PROSJEKT

BYGG 
TEKNISK DRIFT

PASIENT

BIM
server

IKT DRIFT

Bygg-journal



Digital Samhandling og 
bruk av BIM

Source: free-images.gatag.net



Forberedelser fra byggherren – før forprosjekt

Modellere eksisterende bygg 
(slim-BIM), (basert på skanning 
av fasader, eksisterende 
tegninger, og FleksiJet-
skanning innvendig) Modellere reguleringsplanens 

område, høyder og begrensninger. 
Idé: Henning Langsrud / SiV

Modellere kjent 
infrastruktur i grunn og i 
grensesnitt-områder på 
eksisterende bygg

I samarbeid med NGU og Vianova
Systems (nå Trimble), gjennomførte vi 
seismiske undersøkelser i 2016 som 
har resultert i en IFC modell av 
berggrunn. Verifisert med test-
boringer.



Real Collaboration
• Integrated Project Delivery (IPD)

• Early involvement – all participants

• Co-location
• Big Room
• Huddlewall

• Digital collaboration
• All participants driving on the same 

digital highway - Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI)

• Full control over type of software and 
versions

• OpenBIM (IFC)
• BIM-server
• Issue Mgt. System
• MyProject Skanska ISI (for 

documents)

Owner/Client Team

Collaboration

Tønsberg Project

- Integrated Design & Engineering
- OpenBIM
- Digital collaboration

- Common Data Environment
- Common Platform (VDI)



Total System with Digital Collaboration platform (VDI)

SIKT-Network

TP-Network

Hospital ICT-platform

Project 
VDI-platform

COMMON 
PROGRAMS, 

incl.
BIM-server

Project unique 
programs

Organisation 
spesific programs

TP
-

P
R

O
JE

C
T 

O
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IC
E



VDI - Virtual Desktop Infrastructure

Common for all project participants

• Single point of entry. 

• Available from everywhere regardless of platform. 

• Central management of software and updates. 

• Automatic exchange of BIM files. 

• Daily IFC exchanges, at least, sometimes much more frequent. 

• Saves substantial amount of time

• Down to seven minutes from new design to automatically updated file in Jotne

BIM-server. 

• Drawback: When the VDI is down - it affects all designers. 



Source: free-images.gatag.net

Issue Management System (Module in Jotne BIM Model-server)

Issue 352

Tasks within 
Issue 352

BCF connection to Issue
Management system



Total number of issues

Number Issues Closed

Issue Management System (module in Jotne BIM-server) – Dashboard – Total 
and per arena

Example of the
dashboard –
from one arena



Issue handling – «minor» issues

• Minor issues – is handled through BIMcollab system, there 
are most of these (volume)

• BCF-files from Solibri generates the issues in BIMcollab, 
which communicates directly with design programs

Example of a weekly report 
to me



Owner of the Issue/ 
Process-guide

Show the issue in 3D, 

(IFC-format)

Problemsolving in 3D –
model. All relevant 

stakeholders are 
present.

Decision and storing the 
solution shown 

Execute the agreed 
upon design 

ICE meetings
• Inter-disciplinary issues are solved by ICE meetings.
• Interdisciplinary IFC-models and large interactive walls (Huddle 

wall) are used extensively in our ICE meetings. Minutes of 
Meeting are written directly in our ICE-meeting files. 



ICE meetings principles

• Focus to produce committed resolutions. 
• Clear definition of objectives for each ICE session. 
• Measurable goals. 
• Clear definition of roles and operational rules. 
• All decision makers present and prepared. 

Examples of ICE 

meeting notes from 

Huddlewall



Fra papir til digital planlegging – Last Planner System

Touchplan Last Planner System: Tatt i bruk på Produksjonsplanlegging

Sky basert tjeneste – hvor man benytter storskjerm og egne mobile 
enheter for å planlegge samtidig.

Tradisjonell LPS



Process Status – directly in BIM

• Model maturity level in the decision process 
is tagged with “Process Status” codes. 

• All object is tagged with code according to 
maturity. 

• Codes refer to buildingSMART Norway 
Process Status Table. 

• This has been challenging to implement, and 
it hasn’t been done in the intended way.



BIM krav i prosjektet

3D BIM

Fremdrift

Økonomi
BREEAM NOR 
Sertifisering

FDV

Objekter koblet til 
en aktiviteter i 
fremdriftsplanen:  
Fremdriftsmodell

Objekter (og derved 
mengder) koblet til 
en priskatalog og 
fremdriftsaktivitet: 
Kostnadsmodell/
Likviditetsmodell

Dokumentering av  
materialegenskaper i 
de ulike objektene.

Objektinformasjon –
Systemer og produkter



BIM requirements

• All quality assured, documented and maintained 

information has a cost. 

• Consistency between purpose, requirements and cost

• All deliveries shall support the project objectives in a life-

cycle perspective - Information pull. 

• Requirements that are eliminated

• without specific recipients 

• Without value adding 

• That are too costly to satisfy 

Our ambitions have been high, and we have to admit that we are not 
able to meet all ambitions, some which are more difficult to the end-
users – like studs and cables will not be modelled.



BIM used on building site – some examples

Rebar-model available on building site 
(360 Field). No rebar drawings.

Holes in slab and walls are modelled in 
a separate «cut out»-model, and 
measured by a surveyor to get exact 
placement of holes.
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Forvaltning – Drift og Vedlikehold

Universell digital identifikasjon



H O V E D  M Å L  F O R  F D V  B I M

Skaper FDV BIM gjennom design og production.

• BIM basert FDV-informasjonssystem

• Komplett produkt data tilgjengelig i felt

• System- og Produktregister



36

Utviklingslinjen – FDV informasjon

cowofgold.wikispaces.com/Pyramid

Diplomat.no

PDF

rochester.edu

Cmcs.co

Dreamstime.com

escortsea.com

AR



37

Digital nøkkelinformasjon – Digital Identifikasjon

(Eks. Hva hadde Altinn vært uten Personnummer og Organisasjonsnummer? )

Hvilke nøkkelelement har behov for unik digital identifikasjon i våre sykehusbygg?

Nøkkel-elementer Digital identifisering – løses med: Status

Organisasjon identifisering - Overordnet NO-brreg:                    Organisasjonsnummer √

Organisasjon identifisering - Detaljert (Sykehusspesifikt: )                                      RESH-nr √

Romtype identifikasjon (Sykehusspesifikt: ) Klassifikasjonssystemet √

Rom identifikasjon GLN/SGLN* √

Produkter / Unike produkt (internasjonal) GTIN / SGTIN* Delvis

*Administreres av GS1 Norge:
GLN = Global Location Number – Unikt nummer som viser til en database hvor all lokasjonsinformasjon befinner er lagret (Adresse, 
GPS, Bygg og Rom – om ønskelig).
SGLN = Serialized GTIN (Serialized GLN - kan tilkobles mer informasjon som for eksempel kan leses direkte av mennesker og som angir i 
tillegg til GLN også SiteNr, Bygg kode, Etasje, Rom, etc.

GTIN = Global Trade Item Number (Strekkodenummeret, som for eksempel brukes på et lysarmatur) - Unikt nummer per 
varetype/produkt, men likt for alle av samme type lysarmatur.
SGTIN = Serialized GTIN (Unikt nummer som idenfiserer hvert enkelt lysarmatur)
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Hvordan oppnå enkel digital identifisering?

Filmen til buildingSMART – «Hva er åpen BIM?» (https://buildingsmart.no/hva-er-apenbim ) 

beskriver en driftsprosess, hvor behovet for enkel digital identifisering vises.

https://buildingsmart.no/hva-er-apenbim
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BIM objects and contexts

Physical 
Product

GTIN / SGTIN

NS 3451

Location System Component / Number

(BIM-Model Server: ) 
SPR -

System and Product Register

TFM-number

BIM – geometry
(Digital twin)

Digital 
Product

(  GTIN ) (  SGTIN )
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BIM objects and contexts

Air-terminal – ONE particular digital 
object in BIM (Digital twin)

TFM-number

GTIN

SGTIN

Information pr 04-04-2018

GUID

SPR
FM-documentation to be established 
in the SPR (System and Product 
Register / BIM-server)

Air-terminal – Physical
object in the building

Building - location

Product type information

Product Instance information

BIM Model -server

GLN

System for coding / identification of Systems and 
Components
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Unik produktidentifikasjon, 
SGTIN - Produktets personnummer

SGTIN

Produksjon

Varehandel / 
Logistikk

Identifisering  
i BIM

Identifisering
Livsløp

Bygge-
logistikk

SD-anlegg

Adgangs-
kontroll

FDV-system / 
app’er

Eksempler systemer i drift

Eksempler prosesser

RFID

Smartbygg -
funksjonalitet

Picture- Source : creatrixcampus.com

Picture- Source : asreader.com
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Hvordan etablerer vi FDV-BIM 
- med eksempel



Deliveries from the
Project:

FM-BIM (FDV-BIM)
(BIM-server with System and 

Product register)

Bruker skal få tilgang til relevante 
dokumenter og egenskaper ved å 

klikke på  geometriobjekt 

3 Main components in the FM-BIM (FDV-BIM) delivery

1. Geometry
AS-Built m/ TFM-nummer 

på hvert objekt 
(system og produkt koder), 

samt GTIN på respektive  
objekt

2. Documents

TFM-nummer gir link til 
prosjektutviklet system 

dokumentasjon

GTIN gir link til dokumentasjon i ulike 
produktregister 

(nasjonalt/internasjonalt), gir 
mulighet for automatisk innhenting 

3. Properties
(Ulike egenskaper som er viktig for 
driften av systemer og produkter)

Basis:
1. Hvilken informasjon trenger man i den 

daglige driften?
2. Hvilken informasjon trenger man for å 

bygge om – om 10 år?

GTIN gir link til produktinformasjon i 
ulike produktregister 

(nasjonalt/internasjonalt), gir 
mulighet for automatisk innhenting 

av egenskapsinformasjon
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Digitalisering av produktinformasjon

Produktinformasjon er ikke tilgjengelig før den er 
strukturert, indeksert og søkbart i databaser, på en 
sammenlignbar form!

• All produktinformasjon må digitaliseres – på egenskapsfelt.

• Produktinformasjon må være sammenlignbar og nøyaktig

• Tilgjengelig for automatisk nedlasting på produktdatabaser
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Utfordringer



FDV – BIM – eks Arbeidsflyt

System og Produkt register 
(SPR / Catalog)

Database med dokumenter, bilder og 
egenskapsinformasjon knyttet til bygg, rom, 

systemer og objekter

Strukturen i databasen er basert på TFM 
nummer (Tverrfaglig Merkesystem / NS3451)

Geometri

(Geometrisk database over bygg-
objekter i åpent format IFC - med 

TFM-nummer)

Foto-løsning 
for dokumentasjon av utførelse

(Kobles til objekt og rom i byggene)

Fagmodeller 

(Åpent format – IFC, 
med TFM-nummer)

BIM-server løsning – Jotne EPM Technology

CoBuilder

Leverte produkter til 
prosjektet

(Produktregister: 
Produkt-ID, GTIN, 

egenskaper, 
dokumenter)

Grossist 1 - Byggevarer

Grossist 3 – VVS

Grossist 2 - Elektro

«Kassalappen» 
– kjøpte 
produkter

Entreprenør 1



• TFM-nr er en kjent 
kontekst for 
driftsorganisasjonen

• Alle objekter i BIM 

har TFM-nummer: 
System- og 
Produktnummer

• Ikke alle leverte 
produkter er 
modellert, men de 
må få TFM-nr for å 
kunne kobles til 
leverte produkter

• (TFM17 benyttes)

• CoBuilder har oversikt 
over varer som er levert 
til prosjektet. Krav fra 
Skanska som entreprenør

• Liste over leverte 
produkter hentes fra 
PXC

• Cobuilder PXC inneholder 
Produkt ID (inkl GTIN) og 
dokumentasjon

• Registrering av 
Produktegenskaper 
(etableres primo 2019)

• SPR skal være åpen for 
«alle» store eksterne 
produktregister

• I BIM-serveren (web-grensesnitt) 

kobles leverte produkter mot 
BIM-objekter med TFM-nr

• Informasjon og dokumenter 
overføres til BIM-serverens System 
og Produktregister

• BIM-server levert av Jotne

FDV-BIM:  LINKE Leverte produkter med BIM-objekter



Spørsmål?


