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01

Gjennomgang av arbeidet så langt.
Presentasjon av nettside underland.no og arbeidet som har ledet fram til
Objektklassene (tankekart). Artiklene er samlet i PDF-format (i ettertid også i RTFformat). Objektene ble vist med 4 eksempler i hver sin objektklasse
(http://underland.no/objektklasser/)
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Framdrift. Vi er 80% ferdig og skal gjennom en evalueringsprosess før ferdigstillelse
16.10.12. Evalueringen består bl.a. av et eget møte med bransjen og inviterte
interessenter som avholdes hos Statsbygg 27.09.12

KHW

03

ØG anbefaler et pilotprosjekt for å verifisere pre-standardisering. Kan gi god basis for
videre arbeid for å teste ut og forankre det arbeidet som er gjort. For eksempel UMBCampus der Kirsten Lunde har vist interesse for sammenheng mot etterbruk/skjøtsel.
Studentoppgaver kan også være mulig vei å gå for pilotprosjekter

KHW
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Standard Norge bør kobles inn i det videre standardiseringsarbeidet. Ref arbeidet med
standardisering av buildingSMART og NS3420

KHW
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Få med De 6 store på laget. Hvis de sier de vil modellere landskap så kan også
Statsbygg begynne å kreve.
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IFC har 2 store fordeler som utgangspunkt for starten på en standardisering.
1. IFC er et levende format som har bred støtte og gjennomføringsevne
2. IFC går rett inn i eksisterende modellsjekkere som dRofus og Solibri

07

Mulig støttespiller for videre arbeid er Fagskolen i Oslo som utdanner BIMkonsulenter/teknikere fra fagfolk. Bør også kunne kobles til

Møteref

Ansvar/frist

Side 1 av 2

bar bakke as
firmapost@barbakke.no
Hegdehaugsvn. 24, 0352 Oslo
Mob: 99 25 22 55
Org. Nr. 990 379 386

entreprenør/anleggsgartnersida.
08

Statsbygg ønsker å gjøre et hovedprosjekt. Som underlag for budsjettering trenger de
en oppsummering som underlag for budsjettering som inneholder
• Kostnad
• Tid
• Nytte (what’s in it for us)
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Et alternativt/parallelt prosjekt kan være gjennom Innovasjon Norge med en 1/3
forretningspartner som ser gevinst/interesse i dette. Statsbygg kan være med på 1/3
som ”krevende” kunde
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Ferdigstilling. Rapporten leveres som PDF-utgave av artikkelserien med sluttstrek
15.10.12. Inkl tilhørende illustrasjoner. Nettsiden vil kunne utvikles videre, men denne
utgaven regnes som sluttprodukt og Statsbygg vil kunne legge den ut på sine nettsider
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Objektbibliotek. Statbygg ønsker ikke å ta ansvar for oppbygging av et eget
objektbibliotek for landskapsobjekter (etter modell fra National BIM library). Henviser
til BFL eller UMB
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