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Bakgrunn for modellbasert metode: FEIL
Byggherre og entreprenør avdekker mye feil på anlegg

1. Feil og mangler i prosjekterte data
2. Feil og mangler i grunnlagsdata, særlig:
-Fastmerker og grunnlagsnett
-Terrengoverflaten (høydegrunnlaget for terrengoverflatemodell)
-Installasjoner i grunnen (kabler, ledninger, konstruksjoner mm)
-Koordinatsystem
3. Feil og mangler i reguleringsplan (for lite regulert areal)
4. Manglende igangsettingstillatelse fra kommunen
5. Endrede tekniske løsninger
-F. eks prefabrikkerte kum i stedet for plass-støpt
-Endret løsning i forhold til hva som var forutsatt i konkurransegrunnlaget
6. Uforutsette hendelser (Uhell, naturgitte forhold, annet )
7. Mengdeendringer utover det entreprenøren har grunn til å forvente ( 15 % av total)
Planendringer initiert av byggherre
8. Endringer initiert av byggherre som krever endringer av reguleringsplanen
9. Utvidelser av prosjektet i lengde eller antall felt innenfor reguleringsplan

Bakgrunn for modellbasert metode
Byggherre og entreprenør avdekker kostnadsdrivende feil på anlegg

Gjennomgang av avviksmeldinger fra en rekke prosjekter viser at feil og endringer
bidrar til høyere byggekostnader og medfører høyt konfliktnivå i vegprosjekter.

Rød graf viser at avviket mellom kontraktssum og sluttsum har ligget på ca +19
% fra 2005-2014 for entreprisekontrakter (rapport nr. 648 Samledokumentasjon)
Statens vegvesen omsetter for ca 21 mrd årlig i vegbygging

I 2006 var avviket 25%, og byggherreseksjonen begynte å se etter nye tiltak for å bedre situasjonen.

Forslag til løsning for redusere feil:
Stille kvalitetskrav til grunnlagsdata
3D-modellering istedenfor tegningsproduksjon
Tydelige krav til dokumentasjon i hver prosjektfase, satse på standardisering
Dokumentasjonen skal bidra til bedre planer og raskere gjennomføring

Håndbok V770 Modellgrunnlag handler om grunnlagsdata og 3D-modellering
•

Arbeid med håndboken startet i 2010 etter noen innledende runder
• Mål: Redusere kostnadsdrivende feil i byggefasen

•

Arbeidet med håndboken fokuserte i utgangspunktet på:

•

BA-nettverket var faglig sparringspartner

•

Bjørvika- og Ulven-Sinsen-prosjektet med Andreas Matras og Roar
Granheim testet og utviklet nye arbeidsmetoder

•

Arbeidsgruppen som utarbeidet første utgave bestod av:
• Entreprenørfirma (Skanska, AF-gruppen)
• Rådgiverfirma (Cowi, Norconsult)
• Landmålingsfirma (ScanSurvey, Skanska)
• Programvareutviklere (BeverControl, Vianova systems)

•

Første utgave kom i 2012, håndboken ble sist revidert i 2015

•
•
•

arbeidsmetoder i prosjektering og bygging
krav til dokumentasjon
effektivisere byggefasen - færre feil og mer effektiv produksjon

V770-metoden forutsetter å bygge vegprosjekter to ganger
Det koster lite å gjøre endringer i den digitale verden.
Å legge vegen 20 cm lavere i terrenget eller flytte et skiltfundament en meter koster ingenting i en 3Dmodell sammenlignet med i den virkelige verden.
Derfor lønner det seg å bygge vegen som digital modell først, finne gode plangrep, luke bort feil og deretter
bygge vegen i den fysiske verden basert på data fra modellene.

Bygg prosjektet som digital modell

Fjern feil i den digitale modellen

Bygg deretter prosjektet i virkeligheten
- helst uten feil

V770-metoden i korte trekk
Grunnlagsdata registreres
og samles inn:

Eksisterende situasjon
modelleres i grunnlagsmodeller:

Nye tiltak modelleres i fagmodeller:

Planene kommuniseres med:

-Fastmerker og byggeplassnett
-Høydegrunnlag for
terrengoverflatemodell
-Installasjoner i grunnen
-Tematiske geodata
-Lag i grunnen
-Grunnlagsdata for tunneler
-Dokumentasjon fra tidligere
prosjektfaser
-Planer fra andre tiltakshavere

-Terrengoverflatemodell
-Grunnforholdsmodell
-Eksisterende objekter
-Administrative forhold

-Veg
-Bru og konstruksjoner
-Tunnel
-Tekniske installasjoner
-Vann og avløp (VA)
-Drenering og vannbehandling
-Skilt
-Vegoppmerking
-Belysningsanlegg
-Signalanlegg
-Kabelføringsanlegg
-Landskapstiltak
-Geoteknikk og geologi
-Reguleringsflater
-Grunnerverv
-Ytre miljø
-Terrengarbeider

-Tverrfaglige modeller
-Presentasjonsmodeller
-Animasjoner
-Stiknings- og maskinstyringsdata
-Tegninger
-mm

Skanning, landmåling,
grunnboring og andre
registreringer i tillegg til data fra:

Hva brukes modelldata til?
Alle prosjektfaser:
-Kvalitetskontroll
-Kommunikasjon med:
-prosjektmedarbeidere og andre fagfolk
-beslutningstakere, publikum og andre lekfolk

Konkurransegrunnlag:
-Detaljprosjektering
-Mengdeberegning
-Grunnlag for tilbyders priskalkulasjon

Utredninger og tidlig planfase:
-Analyse og presentasjon av grunnlagsdata
-Korridorplanlegging

Reguleringsplanlegging:
-Analysere siktfohold, massebalanse, drenering
-Sikre nok regulert areal

Byggefasen:
-Planlegging av anlegget
-Stikking, maskinstyring, prefabrikering

Forvaltning, drift og vedlikehold:
-Data til NVDB og FKB
-Tegningsproduksjon for andre FDV-systemer

Modellbasert metode forutsetter avansert teknologi og spisskompetanse
Terrengskanning er et godt eksempel

Status for modellbasert metode
Holdninger:
• I høring (2011) var RIF, EBA, MEF og andre høringsparter utelukkende positive til endret praksis
• Internt i Statens vegvesen var det også en overvekt av positive høringssvar
• Noen fagmiljøer har vært avventende
• Nå virker det som om alle er enige i at det er på tide å modernisere arbeidsmetodene
Formelle krav:
• Det er frivillig å benytte metoden i Statens vegvesens prosjekter
• BaneNor og Nye Veier har til sammenligningn innført krav om bruk av metoden
(Nye Veier benytter V770, BaneNor utviklet sin egen håndbok med utgangspunkt i V770 i 2013)
Bruk:
• Samtlige store planleggings- og byggeprosjekter gjennomføres i dag helt eller delvis etter V770-metoden
• Flere hundre vegprosjekter blir gjennomført modellbasert akkurat nå
• Det finnes etter hvert mange eksempler på godt gjennomførte prosjekter
Kompetanse:
• Metoden beskriver en arbeidsmetodikk som forutsetter enhetlig praksis gjennom flere prosjektfaser
• Hvis man ikke forstår metoden blir det like mye feil med modellbasert prosjektering som tegningsproduksjon
• Modellbasert gjennomføring krever bestillerkompetanse hos prosjekteier, prosjektleder, byggeleder, ...leder
• Det har ikke vært gjennomført opplæring i metoden i Statens vegvesen, generelt lav kompetanse
• Varierende men gjennomgående høyere kompetanse i rådgiver- og entreprenørbransjen, har omstilt seg

V770 metodikken blir krav isteden for veiledning
R700 Tegningsgrunnlag og V770 Modellgrunnlag slås sammen:
• Ny håndbok blir retningslinje, skal - kan - bør
• Tegningsproduksjon tilpasses modellbasert prosjektering
• Fjerne unødvendige tegninger
• Krav til bruk av kvalitetssikrede grunnlagsdata og modeller i alle vegprosjekter
Revidere andre håndbøker:
• Enhetlig begrepsbruk
• Fjerne overlappende tema i eksisterende håndbøker
• Tilpasse krav og beskrivelser i andre håndbøker til modellbasert metode
Tenke nytt om håndboksystemet
• Kan informasjonen administreres og presenteres på enklere måter?
• Kan krav og informasjon integreres i informasjonsmodeller istedenfor å
presenteres i pdf-dokumenter "på siden av" modellene?
Gjennomførte rollebasert opplæring der V770-metoden er del av pakken
Statens vegvesen skal:
• Prosjektere alle fag i 3D med utgangspunkt i kvalitetssikrede grunnlagsdata
• Gjennomføre alle prosjektfaser (fra tidlig planfase til bygging) modellbasert
• Satse på standardisering av informasjon med utgangspunkt i UML-modellering
Arbeidet starter 2018

Reduseres antall feil i byggefasen?
I 2013 ble aviksmeldinger kategorisert og telt i 6
vegprosjekter. Alle prosjektene ble ferdigstilt før
2013, så dette var relativt tidlig i utviklingen.
De modellbaserte prosjektene hadde færre avvik
som skyldtes feil i grunnlagsdata og
prosjekteringsfeil.
I prosjekter gjennomført etter V770-metoden i dag
bør vi kunne forvente at avvik grunnet feil i
grunnlagsdata eller prosjekterte data skal være
ubetydelig.
Da ser vi bort fra usikkerhet i data om
grunnforhold, som er en kalkulert risiko og som
hånderes etter egne regler.

Hva med kostnadene til planlegging?
• Det er helt avhengig av bestillingen
• Riktig bestilling skal gi lavere
planleggingskostnader med modellbasert
prosjektering
• Eksempler fra BaneNor støtter teorien

PSB v. 1: Rådgivers første forslag etter at kontrakt er inngått
PSB rev.: Revidert etter BN sin tilbakemelding om ingen tegningsproduksjon
Fakturert: Fakturert etter detaljplan er ferdig prosjektert

Bedre kommunikasjon - raskere beslutningsprosesser
Siden de digitale modellene kan etterligne
den fysiske verden visuelt, er det enklere for
mennesker å forstå hvordan planlagte tiltak
vil påvirke et område.
Modellbaserte presentasjonsteknikker
muliggjør animasjoner og film som
kommuniserer godt med beslutningstakere
og de som blir berørt av vegprosjekter.
Presentasjonene skal gi et realistisk bilde
av framtidig situasjon, unngå glansbilder.
Slike presentasjoner brukes gjerne i media:
- Ny E18 ved Oslo på aftenposten.no
- Fergefri E39 på vg.no
Lenke til artikkel
Lenke til artikkel

Bedre analyseverktøy
Basert på informasjon om terreng, grunnforhold,
vernesoner, bebyggelse, enhetspriser mm kan
programvare analysere og presentere samtlige
traséer fra sted A til B, og rangere hvilke som best
oppfyller ulike mål med ny veg (reisetid,
kostnader, miljøhensyn mm).
Tilsvarende kan flom, skred og andre naturfarer
simuleres og animeres basert på statistikk og
registrerte data i tidlig planfase for å unngå
utsatte områder.

Bedre kvalitet på planer
Muligheten til å raskt analysere, visualisere og
vurdere ulike scenarier i 3D gir muligheter for
enklere å eliminere dårlige plangrep.
Samhandling over internett i felles 3D-modell
forenkler kommunikasjonen mellom
prosjekterende, oppdragsgiver og andre
involverte. Det kan gi raskere og bedre
beslutninger.
Nye arbeidsformer som "concurrent engineering"
kan bidra til kortere planleggingstid.

En dårlig plan sikrer et dårlig resultat

Mer effektiv anleggsdrift
Entreprenør kan benytte digitale modeller til
planlegging av anleggsdriften og til å forklare teknisk
kompliserte konstruksjoner for håndverkere.
Maskinstyring av anleggsmaskiner effektiviserer
anleggsdriften. 3D-prosjektering er en forutsetning
for maskinstyring.
Maskinstyring benyttes også i prefabrikkering, f. eks
i stålverksted. Maskinstyring reduserer behov for
landmålere rundt maskinene, bra for HMS.
Digitale modeller åpner for automatisering av
arbeidsprosesser som tidligere var manuelle og
tegningsbaserte, f.eks. kvalitetskontroll,
mengdekontroll og rapportering.

Sammenlignet med andre?
BaneNor og Statens vegvesen har lik tilnærming til modellbasert metode.
Rambøll, Sweco og BaneNor vant AEC Excellence awards 2016 for InterCity
Sørli-Brumunddal prosjektet.
De vant over finalister fra:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kina
Canada
Australia
Sverige
Hong Kong
England
Norsk «BIM-prosjekt»: Vamma kraftstasjon (Bygg-BIM)
med flere

Cowi vant tilsvarende pris i 2014 for vegprosjektet E16 Nybakk Slomarka.
Dette kan tyde på at modellbasert metode utviklet av Statens vegvesen og
BaneNor står seg godt internasjonalt.

Status og videre utvikling
Statens vegvesen gjennomfører vegprosjekter som er i front internasjonalt hva angår moderne prosjekteringsmetodikk,
presentasjonsteknikk og anleggsteknikk.
Samtidig gjennomfører vi vegprosjekter etter metoder som tilsier at tiden har stått stille siden 1980-tallet.
Det er strekk i laget, stort behov for kompetanseheving, spesielt bestillerkompetanse.
Statens vegvesen var tidlig ute med modellbasert metode, men utviklingen har stagnert.

Vi har en OK metode i V770 Modellgrunnlag, men:
Bruk av V770 er frivillig
Det er ingen opplæring

Resulterer i ulik praksis fra prosjekt til prosjekt

Andre håndbøker er ikke tilpasset modellbasert metode
Kontraktsmalene er i varierende grad oppdaterte
En del fagfelt og prosjektfaser er stemoderlig behandlet:
•
•
•
•

Det har vært lite fokus på tidlige planfaser og reguleringsplan
Det har vært lite fokus på forvaltning, drift og vedlikehold
Bru, elektro har hatt lite modellfokus
Lite fokus på leder-nivået (bestilling, kontroll, godkjenning osv)

Det satses ikke på videre utvikling

Siste budsjett var i 2010, 1 mill kr for å lage V770.

Byggherreseksjonen har foreslått:
Slå sammen R700 Tegningsgrunnlag og V770 Modellgrunnlag:
• Ny håndbok blir retningslinje med fokus på kravstoff
• Krav til tegningsproduksjon tilpasses modellbasert prosjektering
• Fjerne unødvendige tegninger fra porteføljen
• Krav til bruk av kvalitetssikrede grunnlagsdata og modeller i alle vegprosjekter
Revider andre håndbøker med fokus på:
• Enhetlig begrepsbruk
• Fjerne overlappende tema med V770 (særlig grunlagsdata)
• Tilpasse krav og beskrivelser i andre håndbøker til modellbasert metode
Tenk nytt om håndboksystemet og kommunikasjon:
• Utarbeid krav slik at de kan integreres i informasjonsmodellene (UML)
• Sørg for at hensiktsmessig informasjon kan kommuniseres uavhengig av
formål.
Gjennomførte rollebasert opplæring
Prioriter standardisering:
• Nasjonal standardisering med utgangspunkt i internasjonale standarder
• Organiser informason med utgangspunkt i UML-modellering
• Samarbeid med Kartverket, BaneNor og Nye Veier

Standardisering av informasjon er en forutsetning for "digitalisering"
•
•
•

Standardisering i samferdselsbransjen har pågått lenge
Objektbiblioteker er utviklet for forvaltning, ikke planlegging og bygging (SOSI, NVDB, Banedata, NADAG osv)
Bibliotekene dekker ikke alle objekter, egenskaper og funksjoner som kreves i utbyggingsprosjekter

•
•
•
•
•

Standardene og metodene SOSI og NVDB bygger på er robuste og kan benyttes videre
SOSI bygger på ISO/TC-211 standardfamilien og etter hvert OGC standarder
Disse støtter stedfesting av informasjon i globale koordinatsystemer.
Informasjon organiseres med UML-modellering og deles med GML som utvekslingsformat
Se SOSI-ledning og SOSI-landskapsarkitektur f. eks

•

Statens vegvesen deltar i CEDR-prosjektet Interlink med mål om å utvikle en prototype på objekt-bibliotek.
Prosjektet undersøker bruk av linked data- og semantic web-teknologi.

•

Statens vegvesen deltar i KMD-støttede prosjekter:
• UML-modellering for planlegging og bygging
• Romlige reguleringsplaner

•

Nasjonal standardisering bør skje i samarbeid mellom de store byggherrene, gjerne styrt av Kartverket.
Det vil alltid være behov for nasjonal standardisering, men denne må ta utgangspunkt i eksisterende,
internasjonale standarder.

•

Et godt eksempel på slikt arbeid er tyske OKSTRA (Objekt katalog für das Straßen- und Verkehrswesen)

•

Statens vegvesen er også medlem i Building Smart. Det gjenstår å se om dette er en relevant arena.

Tegningsbasert

Informasjon er spredt på mange dokumentasjonstyper,
vanskelig å kvalitetssikre mot hverandre. Større risiko
for at feil først oppdages på anlegg – og det er dyrt.

3D-modeller

Geometrien som beskriver og plasserer objekter i
terrenget modelleres i 3D og samles i tverrfaglige
modeller.

Informasjonsmodeller

Objektene kan ha informasjon om seg selv,
men informasjonen lagres på eide formater.

Tegninger

Teknisk beskrivelse

Stikningsdata

Gevinster:
- Forenkler kvalitetskontroll
- 3D modeller bedrer kommunikasjon med
beslutningstakere og publikum
- Muliggjør maskinstyring og annen
effektivisering av byggefasen

Gevinster:
- Kan samle all informasjon i modellene
- Mulig å øke informasjonsrikdommen i
modellene utover i prosjektfasene
- Informasjon fra modellene kan brukes til å
produsere tegninger, teknisk beskrivelse
mm
-Informasjonen lagres på det formatet
programvaren bruker, benytter
utvekslingsformater for å kommunsiere.
-Det medfører informasjonstap.

Standardiserte informasjonsmodeller
•
•
•
•

All informasjon samles i modellen. Informasjonen er maskinlesbar.
Data utveksles på åpne, standardiserte formater.
Alle leveranser er produkter av- eller innsyn i modellen.
Automatiserte kontroller og saksbehandling.

Lov- og regelverk
Legges inn i informasjonsmodellen
FVD-systemer
NVDB, temakart osv

Analyseverktøy
F. eks algoritmebaserte analyser av
korridoralternativer i tidlig fase

Konseptuell modell (f. eks UML)
Alle objekter er standardisert med hensyn på:
Navn, egenskaper (inkludert geometri) og relasjoner.

Nettverksmodeller
Vegnett, VA-nett, EL/Tele-nett osv
Prosjekteringsverktøy
Bruker standardiserte objekter

Presentasjoner
Reguleringskart, tegninger,
animasjoner osv

Dokumenter
Rapporter, kontrakter, teknisk
beskrivelse

Maskinstyringsdata
Distribueres direkte fra modellen

Andre utviklingstrekk
•

Reguleringsplaner i 3D?

Arbeidet med romlige reguleringsplaner med digitale bestemmelser har
pågått en stund, og det er holdt et åpent seminar om dette.

•

Nye (sam)arbeidsformer: Samtidig prosjektering mm

•

Bruk av kunstig intelligens og big data i vegplanlegging og samfunnsplanlegging generelt?

•

Mer automatisering av oppgaver basert på standardisert informasjon (regelstyrt kvalitetskontroll f.eks)

•

Mer autonomi og kunstig intellingens i trafikken? Hva betyr det for planlegging av veger?

•

Skanneteknologien blir stadig mer anvendelig

•

Georadarteknologien utvkler seg - bedre data om lag i grunnen?

•

Samferdselsrådet - samordning av regelverk og standarder i BaneNor, Nye Veier og Statens vegvesen

Overordnet planlegging
Formål: Plassere vegen på riktig sted i verden basert på et sett med forutsetninger
Viktige tema:
• God terrengmodell
• Gode grunnlagsdata om alle tema
• Definere prosjektmål (korteste reistetid, billigste alt. osv)
• Bruke enhetspriser
Følgende tema kan med fordel analyseres modellbasert:
• Naturforhold
• Overvannshåndtering
• Støy
• Terrengtilpasning av linja, massebalanse
• Naturfare – flom, skred mm
• Stedstilpasning
• Landskaps-/ bybilde
• Reisetid
• Universell utforming
• Signalanlegg og trafikkavvikling
Gevinster:
Bedre oversikt
Samle data om eksisterende situasjon i prosjektområdet ett sted.
Bedre analyser
Tekniske, visuelle og algoritmestyrte analyser/simuleringer
Bedre kommunikasjon
Enklere visualisering av tema og alternativer.
Bedre kommunikasjon med beslutningstakere.

Masteroppgave fra NTNU våren 2017 går igjennom status for modellbasert
vegplanlegging

Modellbasert planlegging - reguleringsplan
Formål: Regulere nok areal til å kunne bygge vegen iht. samfunnsmål
Viktige tema:
•

Kvalitetssikrede grunnlagsdata, nøyaktig terrengoverflatemodell.

•

Detaljert modellering av alt som kan påvirke:
• Reguleringsgrenser
• Krav i PBL
• Grunnerverv

Særlig fokus på:
• Vegmodeller med avkjørsler og skjæring-/skråningsutslag
• Konstruksjoner
• Siktkrav
• Skilt og beplantning (sikt og plassering)
• Drenering og vannhåndtering
• VA-anlegg (kapasitet)
• EL/tele
• Ytre miljø
Gevinster:
•

Unngå omregulering eller endrede løsninger som følge av for liten plass til å
bygge veganlegget. Sikre gode planer som oppfyller samfunnsmål.

•

Modellene benyttes som grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplankart og til
presentasjoner og informasjon.

Vegprosjekter presenteres svært ulikt på vegvesen.no

Modellbasere konkurransegrunnlag for entreprise
Formål: Best mulig grunnlag for entreprenørens prising og gjennomføring

Viktige tema:
•

Kvalitetssikrede grunnlagsdata, oppdatert terrengoverflatemodell

•

God kontroll på installasjoner i grunnen, ledninger, kabler mm

•

God informasjon om grunnforhold

•

Modellene skal normalt inneholde alle utsettings- og maskinstyringsdata

•

Alle relevante grunnlagsdata og modeller legges ved konkurransegrunnlaget

Særlig fokus på:
•

Mengdeberegning

•

Nøyaktig utforming og plassering av objekter

•

Tverrfaglig koordinering og kvalitetssikring

•

Resultatdata
• Stikningsdata og maskinstyringsdata
• Data til NVDB og FKB
• Tegninger
• Prosjektert tegningsgrunnlag

Gevinster:
•

Mer nøyaktig prising?

•

Mer effektiv bygging!

Modellbasere bygging

Formål: Sikre effektiv bygging og god dokumentasjon av utførelsen
Viktige tema:
•

Enkel distribusjon av data til entreprenørens arbeidere og maskiner

•

Enkel distribusjon av dokumentasjon tilbake til byggherren

Særlig fokus på:
•

Presentasjoner/animasjoner som forklarer hvordan kompliserte objekter skal bygges

•

Stiknings og maskinstyringsdata

•

Dokumentasjon av endringer

•

Data til NVDB og FKB og andre FDV-systemer

•

Datafangstmetoder:
• Landmåling
• Skanning (drone, bakke, rigg)
• Maskinregistrerte sensordata
• Fotografering med drone og annet utstyr

Gevinster:
•

Unngå stans på byggeplass grunnet feil og mangler

•

Oppnå massebalanse og minimere massetransport

•

Automatisert kontroll av utførelsen

•

Effektiv informasjonsflyt til og fra anlegg

•

Oppdaterte forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystemer når anlegget er bygget

Det finnes firma som har spesialisert seg på å prdusere modeller
fra tegninger, og som tilbyr sine tjenester til entreprenører i
prosjekter Statens vegvesen kun leverer tegninger.

Modellbasert forvaltning, drift og vedlikehold?
Viktig å tenke livssyklus i dokumentasjon, FDV av et vegnett koster mer enn bygging.
Tegninger benyttes fortsatt til mye innen FDV av veg
NVDB er database, har standardiserte data og gode innsynsverktøy. Men enkel geometri.
Prosjekterte modeller bør benyttes i FDV, systemporteføljen bør tilpasses modellbasert FDV

Fra prosjektert til
NVDB skjer et
informasjonstap

Prosjektering - kompleks geometri

NVDB - forenklet geometri, abstraksjon

