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COWI integrerer 
miljømål i BIM
Building
Information 
Modeling

Case: forprosjekt
Gruben skole
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Spm som skal besvares
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› Kort om BIM                                                         

› Gjennomgang av et konkret prosjekt med 
fokus på materialvalg, ombruk og avfall 
hvor du viser dataverktøyet/ 3D-tegninger                                                                            

› Dagens utfordringer ved bruk av BIM   

› Fordeler og nye muligheter ved bruk av BIM       

› Tror du at tilsvarende dataverktøy vil være 
standard om 5-10 år, og i hvilke typer 
prosjekter (riving, nybygg, rehab., 
små/store prosjekter)? 

VIBEKE NOSSUM



Miljøkrav = irriterende lillebror 
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Hvorfor integrere 
miljømål i BIM?
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› Drukner i andre krav

› Vanskelig å kommunisere miljøkrav 
helt ut i anbudsgrunnlag

› Vanskelig å synliggjøre for andre fag

› Miljømålene innfris ikke fullt ut
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Integrering av miljøkravene 
i BIM vil bidra til:
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› Bærekraftig byggeprosess

› Bedre kontroll på miljøaspektene

› Lykkes med innfrielse av miljøkrav

› Enklere for RIM og ARK

› Spare tid 

› Enklere for entreprenør

› Bedre oversikt FDV-dokumentasjon

› Klimavennlig prosjekt innenfor 
budsjett
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Case: 
forprosjekt
Gruben skole
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Bruk av MASS i modell
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› Miljøkrav defineres i MASS (soner)

› Kan gjøres i tidlig fase 
(skisseprosjekt)

› Kan gjøres før arkitekten definerer 
rom med romnummer

› MASS kan ha den utstrekning vi 
ønsker og så mange vi ønsker

› MASS kan definere et område, en 
etasje, et rom osv
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Skissefase: MASS

Detaljfase: Genererte «space»
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Hvor vil vi og hvordan ser vi for oss at dette brukes i 
fremtiden?
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› Mulighet for alternativs vurderinger for byggeelementer, utslippsfaktorer, 
klimaskall osv.

› REGELSJEKK VED BRUK AV SOLIBRI 

› Ikke bare miljøkrav til bygningskropp, men YM-krav og utomhus inn i 
modellen

› Digital FDV-dokumentasjon – hvordan vedlikeholde på bærekraftig måte

› Verktøy ved fremtidige ombygginger, vedlikehold og sanering
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› Verktøy for hele byggets levetid helt 
frem til avhending, riving eller 
ombygging og gjenbruk

› Enklere prosess, bedre ytelser, 
bedre tverrfaglig samhandling og 
gode synergieffekter for alle
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