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Bakgrunn 
Overgang fra filbasert til modellbasert prosjektgjennomføring har ført til en endring av arbeidsmetodikk 
og samhandlingsmønstre. Modellene er 10 – 100 ganger større enn de tidligere modellfilene og 
beregninger utføres direkte i modellene. Dette har igjen medført nye krav til lagringskapasitet, fildeling og 
regnekapasitet. Kravene til teknologi knyttet til infrastruktur, maskinvare og programvare øker 
eksponentielt og programvareleverandørene har endret sin strategi for å etterkomme de nye kravene.   
 
Skybaserte løsninger er lansert som et alternativ for å øke lagringskapasitet, distribuere programvare, 
etablere databaser, eksempelvis vær- og klimadata, IoT m.v. Og ikke minst for å samhandle i prosjekt 
mellom forskjellige firmaer uten å måtte etablere bindinger på tvers av samarbeidende firmaer sine 
nettverksdomener og brannvegger. 
 
RIF sin ekspertgruppe BIM ønsker gjennom dette notatet å rette søkelyset på sikkerhetsmessige aspekter 
og utfordringer rundt de nye løsningene. Notatet beskriver kun problemstillingene og har som formål å 
danne underlag for videre diskusjon, både internt i egen organisasjon og eksternt. 
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Skybaserte løsninger 

Hva lagres i skyen 

Utvikling innen programvare 
I overgangen fra DAK til BIM har programvaren som benyttes til design og modellering endret seg fra å 
være filbasert til å være databasebasert, der geometrisk representasjon av objekter kan endres 
parametrisk, samtidig som objektene bærer med seg informasjon om både egenskaper og relasjoner. En 
slik fundamental endring skaper også nye mulighetsrom, eksempelvis beregninger av forskjellige slag 
kjøres direkte i modellen. Beregninger som i noen tilfeller krever stor regnekapasitet og samtidig tilgang 
til eksterne databaser. 

Tidligere ble det gjerne sluppet en ny hoved versjon av designprogrammer hvert år eller annethvert år. 
Trenden nå er at det blir sluppet flere nye versjoner pr. år for å distribuere ny funksjonalitet så snart den 
er utviklet. Filformater for DAK har gjerne levetider på 3 år eller lengre og kan også konverteres til eldre 
versjoner, mens filformater for BIM i de aller fleste programvarene ikke er kompatible med tidligere 
versjoner av programvaren. 

Programmene ble tidligere distribuert via fysiske medier til brukerne. Hadde en kjøpt programmet, fulgte 
lisensnøkkelen med og programmet kunne brukes så lenge det var kompatibelt med operativsystemene 
på den enkeltes PC. Som regel kjøpte brukerne en oppgradert versjon annethvert år.  

I dag ser vi at de fleste programvarer enten distribueres via skyen eller ligger tilgjengelig for å anvendes 
direkte i skybaserte løsninger, for å kunne være mer tilgjengelig og fleksible for sluttbrukerne. Tunge 
beregninger tilbys gjerne også kjørt på store serverparker med tilstrekkelig kapasitet. Videre registrerer 
en at lisensene også blir formidlet og kontrollert fra samme skyløsning, noe som gjør dem mer mobile for 
brukerne og tilgjengelig for brukerne gjennom internett-tilgang. Skybaserte lisensløsninger har også åpnet 
opp for en ny type lisensiering, hvor lisensene kan leies helt ned på timebasis, On-Demand. 

Mange av disse nye måtene å jobbe på vil utvilsomt være av positiv karakter for bransjen, samtidig som 
det kan være grunn til å stille spørsmål om andre sider av utviklingen. 

Eierskap til egne data 
Enkelte prosjekter stiller krav til at data ikke skal lagres i skyen. Dette kan være av sikkerhetsmessige 
hensyn, råderett over egne data, eierskap til egne data m.v. I noen tilfeller stilles også krav om at man 
ikke skal kommunisere med skyen i det hele tatt, heller ikke med lisensservere. Når trenden da er at 
lisensiering og programvare opereres gjennom skyløsninger, vil man i slike tilfeller kunne oppleve at det 
etableres kompliserte og gjerne svært kostbare løsninger for å kunne ta i bruk enkelte programvarer. 

I de tilfeller en anser det som akseptabelt å gjennomføre prosjektering i skyløsninger, vil en kunne 
oppleve at en lisensiering basert på leie også er en forutsetning for å beholde rettigheten til å redigere og 
vedlikeholde egne prosjektdata. Noe som innebærer at en må fortsette å leie programvaren også etter at 

prosjektene er ferdigstilt. 

Artificial Intelligence – Maskinlæring 
Det neste store kvantespranget innen prosjektering vil dreie seg om Artificial Intelligence (AI).  Det er 
grunn til å anta at flere av de store leverandørene av designverktøy samler inn så mye data som mulig fra 
prosjektmodeller, for senere å kunne bruke det i superdatamaskiner som er konstruert som en lærende 
hjerne, med synapser og nevroner. Disse vil kunne høste erfaring fra prosjektene og å lære av dem, for så 
å foreslå egne prosjekteringsløsninger. 
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I denne sfærer finner vi også et norsk selskap som er i ferd med å samle arkitektmodeller fra flere 
arkitektfirma inn i en slik database, der målsettingen er å korte ned planleggingstiden til det halve av hva 
det er i dag. I utgangspunktet en utvikling som fremstår som ønsket, og som mange vil å være med på.  
Men samtidig kan det være grunn til å tenke seg om. Satt på spissen vil det kunne hevdes at dette dreier 
seg om verdiene som ligger i bransjens kunnskap. Kunnskap som en via kjøp av skybaserte løsninger i 
realiteten betaler for å gi fra seg. En kunnskap som over tid må antas å bli kommersialisert og distribuert 

via andre bransjer, eksempelvis IT-/Techbransjen.  

Det er grunn til å være våken på hvilken informasjon som hentes ut fra modeller, og hva denne anvendes 
til. Enkelte leiebetingelser inneholder klausuler om at leverandør av tjenesten har rettigheter til å hente 
informasjon, med det som formål at dette skal bidra til å forbedre programvaren eller tjenesten. Selv om 
programvareleverandørene lover fullt vern mot inntrengere i prosjektet, er det grunn til å anta at analyser 
av innhold og bruksmønster vil kunne hentes ut og utnyttes helt legitimt av programvareleverandørene 
selv. 

Samtidig må det forventes at høyere fokus på digitalisering og effektivisering vil bidra til å forsterke fokus 
på løsninger knyttet til slik teknologi. For å komme en slik utvikling i møte burde vår bransje tatt initiativ 
til å lage en egen felles løsning basert på slik teknologi, basert på kunnskap samlet inn fra rådgivere og 

arkitekter og tilgjengeliggjort for medlemmene. 

Prosjektinformasjon 
Modellene blir ofte både store, tunge og komplekse, så der en tidligere kunne utveksle filer via e-post må 
en i dag benytte prosjekthotell eller andre nettbaserte fellesservere. Og der disiplinene på et prosjekt 
tidligere utvekslet filer fra en gang i måneden til en gang pr. uke, er det nå blitt mer vanlig å prosjektere i 
sanntid. Det vil si at med en gang en disiplin oppdaterer sin modell, er den tilgjengelig for de andre. 

En løsning som flere av programvareleverandører utvikler nå, er opplasting og sammenstilling av 
fagmodellene på en skybasert plattform. Slike løsninger inneholder gjerne tilleggsfunksjonalitet som 
versjonshåndtering, loggføring, system for meldingstjenester med kommentering og visualisering. 
Funksjoner som forenkler, dokumenterer og tilgjengeliggjør prosjektkommunikasjonen for alle med 
tilgang til prosjektet. En stor utfordring er at de fleste av denne type løsninger stort sett er proprietære. 
Informasjonen er kun tilgjengelig via den valgte leverandør sin plattform og er derfor avhengig av at 
løsningen driftes og er tilgjengelig så lenge prosjektet er aktivt.  

Sikkerhet 
Enhver skybasert løsning har en egen dokumentasjon som beskriver hvordan dataene lagres og sikres. 
Noen har egne serverparker, mens andre leier kapasitet i kommersielle serverparker.  

Informasjonen krypteres i begge ender, og lagres som pakker, hvor informasjonen kan spres på flere 

servere. Dette er ofte nevnt som en ekstra sikkerhet i tillegg til kryptering.  

Skyer er egentlig en plattform som benytter seg av kapasiteten til serverparker, og på den måten kan tilby 
lagringsplass og regnekapasitet etter kundens behov. Det bygges serverparker rund omkring i verden med 
strenge sikringstiltak for kjøling, strømforsyning og fysisk sikring. Det er enkelte  aktører/kunder som 
stiller spesifikke krav til hvor disse dataene blir lagret. EU krever lagring i Europa, NSA krever lagring på 
amerikansk jord, Sykehusbygg krever lagring i Norge og sikkerhetsbaserte prosjekt krever lagring på eiers 
server. De store programvareaktørene bygger egne datalagringshaller på flere kontinent for å kunne 

tilpasse seg lokal lovgiving. 
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Det som burde være en mulighet for alle disse plattformene, er å sette opp prosjektet med valgfri 
sky/serverpark. Tunge beregninger bør kunne kjøres på sky basert programvare uten at hele prosjektet 

må lagres der. 

Selv om det er betenkeligheter knyttet til krypteringssikring av data i skybaserte løsninger, vil sikring mot 
tap av data i nesten alle tilfeller være bedre i skyløsninger enn der data lagres i selskapenes servere. Selv 
store selskaper vil normalt ikke ha økonomi til å sette opp serverparker med den samme grad av oppetid 
og sikkerhet i løsninger for backup, arkivering og 24/7 tilgjengelighet som skyaktørene. 
 
Ofte velges det for enkle påloggingskrav for å få tilgang til prosjektet, normalt bare en brukerkonto med 
et passord, noe som gjør brukerpåloggingen til det svakeste leddet. Siden en ekstern skyløsning er 
tilgjengelig overalt fra hvor som helt er det viktig å vurdere sikkerhetsregimet rundt pålogging av 
prosjektdeltagere. 
 
Det pågår et internasjonalt standardiseringsprogram innenfor BIM der en av standardene som er under 
utvikling omhandler «sikring av data», forslaget baserer seg på den britiske standarden PAS1192-5. 
 
ISO/NP 19650-5 Organization of information about construction works – Information 
management using building information modelling 
 
Part 5: Specification for security-minded building information modelling, digital built environments and 
smart asset management.  

Eierskap 
Hvem eier prosjekt dataene og hvem kan laste ned informasjon til egne lokale servere. Er det den som 

betaler for løsningen, de som prosjekterer eller kunden som betaler for prosjekteringen? 

AI – Programvareleverandørers høsting og utnyttelse data i prosjekter som bruker skybaserte løsninger. 
Hvem skal eie en «rådgiver hjerne»?   

Kampen mellom de store leverandørene av skytjenester har snudd trenden fra mer åpenhet til mer og 
mer lukkede løsninger. Velges en løsning skal alle bruke denne. Ofte argumenteres det med at det lages 
egne programgrensesnittløsninger (API’er) som gjør det mulig å kommunisere med andre produkter, men 
dette både kompliserer og fordyrer. Ønsket fra skyleverandørene er at man skal velge deres løsning og bli 
i den. 

Rettigheter 
Tilgang og rettigheter er gjerne to begrep som hører sammen. I oppstartsfasen av et prosjekt ønsker man 
mulighetene for å dele informasjon, og derfor ønsker en å gi tilgang til alle som har en rolle i prosjektet, 
det er få som har betenkeligheter med dette og ser på konsekvensene ved en framtidig konflikt. Men 
prosjekt som benytter et rettighetsstyrt webgrensesnitt for alle data og programvare for alle 
prosjektdeltakerne kan i prinsipp også frata et firma eller en person brukerrettigheten i et prosjekt. 
Dersom dette systemet også omfatter all kommunikasjon med tilhørende avklaringer og ingen mulighet 
for å laste ned data til egen server, vil det være vanskelig i en evt. tvistesituasjon å dokumentere 
grunnlaget for prosjekteringen. Hvilke rettigheter har da den utestengte parten til informasjonen som 

ligger på plattformen?   

Standardkontrakter har bestemmelser om hva de prosjekterende skal overlevere til kunden ved endt 
prosjekt.  Dagens kontrakter er ikke forberedt på at det er kunden som har eierskap til alt som blir 
produsert i prosjektet, og inneholder derfor ingen bestemmelser om hva prosjekteringsgruppen har krav 
på å ta med seg ut av prosjektet. Dette er problemstillinger som normalt ikke settes på agendaen før 



6 
 

Skybasert lagring av informasjonsmodeller   2018 
 

prosjektet er kommet godt i gang, ofte kommer de praktiske prosjekterings- og arkiveringsløsninger på 
plass en god stund etter at kontrakten er signert. 

Når oppgaven til en aktør i prosjektet er avsluttet, vil de normalt miste alle muligheter for å hente tilbake 
egne, prosjekterte/programmerte løsninger. Det betyr at vårt kontraktsmessige ansvar om å oppbevare 
prosjektmateriale i 13 år ikke kan oppfylles, men må overføres til de som har eierskap til løsningen. 

Skyene eies og driftes av programvareleverandørene og er sterkt knyttet til plattformen og det aktuelle 
produkt. Antall steder og formater dataene lagres på øker med antall skybaserte løsninger som benyttes i 
et prosjekt. Ikke alle er fleksible med å ta inn formater som de ikke har eierskap til, og løsningene kan ikke 

benytte lagringssteder som de ikke har full kontroll på. 

Ikke alle plattformer vil eller kan garantere at dataene er tilgjengelige på fremtidige versjoner. 
Skyløsninger utvikles på løpende bånd og det som tilbys i dag er foreldet i morgen, hvilket innebærer at 
det neppe vil kunne gis noen form for garantier for at informasjon som legges ut i dagens skyløsninger er 
tilgjengelig om 10 til 20 år. 

Operasjonelle aspekter 
De skybaserte tjenestene omfatter ikke bare programvare, men tilhørende lagringsplass i skyen. 
Resultatet er nå en form for «plattformkamp», der hver leverandør selger «sin» programvare med «sin» 
tilhørende lagringsplass i skyen. 

Rådgiverselskaper med mange prosjekter får dermed en situasjon med mange «informasjonsøyer», der 
data ligger fragmentert eller dobbelt.  

Behovet for integrasjonsløsninger som kan flytte data mellom «informasjonsøyene» eller til interne 
løsninger i selskapenes eget nett har derfor økt. Disse er bygget på standardiserte grensesnitt («APIer») 
for hver «informasjonsøy».  
Denne situasjonen fører til økt kompleksitet i selskapets drifts- og operasjonelle rutiner noe som igjen 
medfører økte kostnader og økt risiko for å ikke ha kontroll på ønsket prosjektinformasjon. 

Veien videre 
Dette dokumentet prøver å liste opp noen av de mest aktuelle utfordringene uten å gi konkrete forslag til 
løsninger, forhåpentlig kan det brukes som underlag for videre diskusjon og arbeide for å få litt mer 
kontroll på informasjonen vi produserer i skyløsninger. 
 
En av intensjonene er også å få en større bevisstgjøring rundt de utfordringer som vi stuper inn i når vi 
prosjekter med forskjellige skyløsninger. En god del av de problemstillinger vi tar opp bør være en naturlig 
del av det som avklares ved oppstarten av prosjekter som bruker skyløsninger. 

Skyløsninger er der leverandører strategisk og praktisk legger inn sine ressurser og der utviklingen er 
størst. Det kommer nye løsninger, bedre brukeropplevelser, nye muligheter, ny funksjonalitet mm, på 
løpende bånd. Mer og mer flyttes opp i skyløsninger, og vår hverdag og våre prosjekt blir avhengig av 
denne type løsninger. Derfor er det viktig at vi som brukere stiller krav til de forskjellige leverandørene av 

skyløsninger, og også stiller spørsmål.  

RIF mener nærmere regulering av skybasert lagring av bygningsinformasjons-modeller er nødvendig i 
kontraktene, f.eks i ytelsesbeskrivelsen eller ved utarbeiding av egne omforente kontrakts vedlegg. 
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