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Mål og delmål 

Hovedmål: 

Utvikle teknologi og prosesser (metodikk) som integrerer HMS i BIM, med spesifikt fokus på støy. 

Delmål vil være:  

Utvikle mer kunnskap om forhold som bidrar til støyrisiko i BA-prosjekter.   

Utvikle løsninger for visualisering av støyrisiko knyttet til eksisterende BIM-verktøy. Løsningene skal resultere i 
økt felles forståelse av støyrisiko på tvers av relevante brukergrupper, der brukere av teknologien også defineres 
som en del av løsningen.   

Utvikle/beskrive løsning for kobling/integrering av støyvisualisering i eksisterende BIM- og planleggingsverktøy, 
basert på åpne standarder. 

Utvikle rammeverk for implementering og bruk av løsning i planlegging og gjennomføring av BA-prosjekter 
(prosesser og metodikk) . 



Avgrensinger 
Hvorfor støy: 

Identifiserbarhet, målbarhet

Sammensatt risikobilde  og overførbarhet 

Tidligfase: 

Utenomhus / byggegrop 

Bygg – og anlegg

Mye støyeksponering

Skal basere seg på åpne standarder (IFC)

Metodikken kan tilgjengeliggjøres for alle  



Design 



Utgangspunkt for utvikling av 
teknologien

Referanse:  Tan, Y., Fang, Y., Zhou, T., Gan, V. J., & Cheng, J. C. (2019). BIM-supported 4D acoustics simulation 
approach to mitigating noise impact on maintenance workers on offshore oil and gas platforms. Automation in 
Construction, 100, 1-10.



Utfordringer og foreløpige 
funn fra WP 1



Hvor oppnår vi mest, når vi ønsker å 
forebygge? 



Hva skjer i praksis i dag? 



Hvordan snakkes det om forebygging?  

Enighet:  viktighet å komme tidligere inn enn hva man i dag erfarer blir 
gjort

HMS og støy 

Krav, kompetanse, kultur, fokus, opplevd ansvar  

Byggherre

Prosjekterende 

Entreprenører 



Dagens bruk av BIM 

Prosjekter er papirløse i varierende grad 

BIM som informasjonsbærer gjennom prosjektering og prosjektfase

Samhandlingsarena 

Ingen systematikk i hvordan HMS ivaretas gjennom BIM 

Men: betyr ikke at HMS er ikke-eksisterende 

Identifisere risiko, ikke å fjerne risiko 



Takk for oppmerksomheten! 
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