
NESO Team BIM

Mats Johansson – Fagansvarlig BIM og 

digitalisering

Arild Kydland – Prosjektleder BIM og 

digitalisering med ansvar for BIM skole og 

kurs

Simen Ryer – Kompetanserådiver med 

ansvar for Punktskyskanning

Espen Rue – Prosjektleder BIM og 

digitalisering med ansvar for Neso digital og 

Solibri kurs/utvikling



Agenda:
Simen Ryer– informerer om Punktsky 

skanning som produkt/tjeneste for våre 

medlemmer

Espen Rue – Informerer om Solibri 

kursrekke

20 min

10 min

Mats og Arild informerer om NESO`s øvrige 

tilbud ifm BIM og digitaliseing
20 min



3D-skanning av bygg

Nå kan du som medlemsbedrift få bistand til å skaffe deg et 

presist prosjekteringsunderlag gjennom 3D-skanning



Hvorfor benytte seg av dette tilbudet

• Millimeter-nøyaktig prosjekteringsgrunnlag

• Begrenser risikoen

• Mer fornuftig bruk av interne ressurser ifm kartlegging og oppmåling

• Klar og tydlig kommunikasjon i prosjekteringsprosessen



Leica BLK360



Meget detaljert punktsky

Opp mot 400,000 punkter I sekundet

Lett forståelig - så informasjonsrik at det er som å se et bilde



September 2020

En gammel rorbu for vår medlemsbedrift Henriksen Bygg



Utføring av skanneoppdrag

• På forhånd har vi vært gjennom en telefonsamtale/E-postdialog

• Vi danner oss et bilde av oppdraget ved å se på tilgjengelige tegninger, 

bilder eller annen informasjon du sitter på

• Ut fra størrelse på bygget, tidsberegning på jobben og avtale om når dette 

skal utføres kommer vi med et konkret tilbud med dato og pris

• Så møter vi på den aktuelle lokasjonen, utfører skanningen, tar med oss 

materialet og sammenstiller dette

• Vi rydder punktskyen for uønskede elementer, validerer resultatet og 

overleverer filen i ønsket format



Kjøllefjord Skole – for Kivijervi Entreprenør



Ferdig produkt

• Vi leverer en punktskymodell som 

for eksempel E57-fil eller RCP-fil

• .e57 og .rcp -> 

ArchiCAD/Recap/Revit -> 

modelleres og eksporteres til .ifc



Tilbakemeldinger

• Fornøyde medlemsbedrifter som har benyttet seg av tjenesten

• Særlig med fokus på tilpasninger av nytt mot eksisterende

• Kjempealternativ til befaring

• Godt innblikk I struktur og sammenheng I bygget

• Veldig høy nøyaktighetsgrad



Kan dette være til nytte for ditt bruk?

• Vi i NESO er åpen for alle henvendelser

• Til nå har vi levert 3D-skanning av bygninger

• Forespørsel angående bruk av skanningen på nye områder

• Vi er her for dere 



NESO Utvikling - Delfinansiering



Spørsmål om 3D-skanning?

Ta kontakt! E-post: Simen@neso.no



Solibri opplæringstiltak



3D modeller / IFC



Solibri opplæringstiltak

• Kurs i bruk av 3D modeller -
– Solibri del 1/3 - Innføring og utnyttelse av funksjonalitet

– Solibri del 2/3 - Klassifikasjoner og mengdeuttak

– Solibri del 3/3 - Regler og kommunikasjon



Solibri Office lisens

• NESO tilbyr Solibri Office lisens.

• Ta kontakt

espen@neso.no



Øvrige tilbud

BIM og digitalisering



Øvrige tilbud BIM og digitalisering –

NÅVÆRENDE

• Innføringsmodul i Bluebeam Revu

• Programvare råd/bistand

• Modelleringsbistand 

• Bistand i prosjekter

• Utarbeidelse/bistand i produksjon av BIM manual

• Generell veileding, support og problemsløsning 



• Modellering og informasjonsberikelse i Revit-introduksjonskurs

• Modellering og informasjonsberikelse Archicad-introduksjonskurs

• VR - møter og samhandling-introduksjonskurs

• Kalkulasjon ved bruk av IFC-introduksjonskurs

• Heldagitaliserte/automatiserte kurs og skole opplegg

Øvrige tilbud BIM og digitalisering –

KOMMENDE



Kontakt

Mats@Neso.no

• Alle digitaliseringstiltakene er inkl i avsatte 

midler fra NESO utvikling. 


