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Hvem er vi?

Representanter fra rådgiverbedrifter
• Sweco - Magnus Norgren
• ViaNova - Torbjørn Tveiten
• Rambøll - Merete Sørjoten
• Aas-Jakobsen - Odd Erik Rommetvedt
• WSP - Lars Christian Karlsen
• Norconsult - Gjermund Dahl



Hva gjør vi?

• Sentrale RIF initiativ
• Aktiv høringspart
• Erfaringsdeling
• InformasjonsHUB
• EBA, MEF med flere



Hva gjør vi?

• Vurdering av BIM-kontraktskrav
• Advokatmat

• Skytjenester – RIFs tanker

• Kurs i BIM



Hva gjør vi… her?

….«vegen og veien» videre for BIM Samferdsel
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RIFleksjoner

• Pågående arbeid med revisjoner av håndbøker…

• Samtidig er det dagens versjoner 
byggherrene/byggelederne må forholde seg til…

• Samtidig må vi avvike kravene for å utvikle oss…

• Uten at vi da går i vikende retninger…



RIFleksjoner VU 053

• Ønsker oss et rundskriv/presisering til håndbøkene

• Der byggherrene oppfordrer til utvikling utover kravene som er satt i 
påvente av revisjonsarbeidet
• og fravike andre krav.
• Må vi søke fravik til kommende håndbok?

• V770
• Dagens veileder blir brukt som absolutte krav, og da blir kravene brukt feil. Og 

andre tilfeller som en veileder for fremtidig mål der ambisjonen settes tydelig i 
hvert prosjekt.



RIFleksjoner VU 053

• Fristillelse

• Beskriver i stor grad hva som 
leveres i egne tekster...



RIFleksjoner VU 053

• Prosjektevalueringer
• Blir de praktiske erfaringene ivaretatt?



RIFleksjoner

• RIF må i mye større grad utvikle egne programtillegg, app-
løsninger, script for å løse oppgaver

• Hvem holder ikke tritt med tiden? Eller hvem er det som 
skal gjøre det?



RIFleksjoner GML/IFC

• Hva er status i resten av verden på GML?
• Snakkes det om internasjonalt?
• Har de sammenfallende utvikling som IFC?

• Møte gjennomført forrige uke - IFC Road Expert Panel: Draft Schema Extension Validation

• Ingen «BIM» innsynsverktøy viser GML direkte
• Har det internasjonal interesse å støtte GML som format?
• Ser norske SW leverandører kun et potensial i Norge for GML?
• Filformatstøtte er helt nødvendig i våre (internasjonale) verktøy



RIFleksjoner GML/IFC

• Kan ikke dekke opp kun stikningsformat, som XML
• Hva får RIF vite/påvirke fredag 13.sept?

• Vegkropp/Vegmodell – SOSI Standardiserte produktspesifikasjoner (Statens vegvesen og Nye Veier)



RIFleksjoner GML/IFC

• Hvordan får RIF praktisk tatt i bruk dette?



TAKK FOR OSS
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