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1 Innledning  
Byggeweb Prosjekt er et webhotell som samler et prosjekts dokumenter/filer på et sted. Dette gjør det mulig å 

styre og koordinere utveksling av dokumenter og øvrige filer på en strukturert og elegant måte i et byggeprosjekt. 

1.1 Innlogging  

Åpne Internet Explorer eller en annen nettleser, og skriv inn følgende nettadresse: https://web.bim2share.no/login. 

Det er også mulig å gå til https://bim2share.no og trykke på «Logg inn».  

1.2 Tilgang til prosjektet  

For å få tilgang til webhotellet må en først bli opprettet som Byggeweb-bruker. Dette gjøres av en firma-

administrator eller en administrator i det respektive prosjekt. Det er også mulig å be om adgang til et prosjekt.  

Du ber om adgang fra prosjektoversikten, som du finner ved å velge Applikasjoner øverst på siden, og deretter 

Prosjekt.  

 

1.3 Relevant informasjon  

Det finnes videoer som forklarer Byggeweb Prosjekt på dansk på utviklerens hjemmesider: 

https://byggeweb.zendesk.com/hc/da/articles/360000873599-Undervisning  
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2 Oppbygging av Byggeweb Prosjekt  
Byggeweb Prosjekt er bygget opp av flere moduler med hver sine funksjoner. 

 

2.1 Gjennomgang av modulvalg  

Under listes de forskjellige modulene en har i Byggeweb Prosjekt. Ikke alle er av like viktig art. Arbeidsområdet, 

Utgivelsesområdet og Fordelingsområdet er de tre modulene de fleste jobber med. 

Modul/område  Aktør  Informasjon  

Prosjektinformasjon  Generell prosjektinformasjon. Her finnes også en liste over de som 

er administrator i prosjektet.  

Arbeidsområde Prosjekterende Brukes som ekstern lagring og utveksling av filer under utarbeidelse. 

Hver aktør har sitt arbeidsområde. Gjeldende filer utgis fra dette 

området.  

Utgivelsesområde Prosjekterende Gjeldende filer utgis til dette området, og legges i forhåndsdefinerte 

dokumentlister (kategorier). Til hver dokumentliste er det knyttet 

fordelingslister basert på de utførende sin filleveranseliste.  

Fordelingsområde Utførende Hvert utførende fag har sin egen fordelingsliste.  

Kommunikasjon  Inneholder funksjoner til bruk for kommunikasjon, for eksempel 

adresselister.  

Prosjektadministrasjon  Inneholder en rekke administrative funksjoner. Er forbeholdt 

prosjektadministratorer.  

Historikk  Inneholder utdrag fra prosjektloggen.  

Personlige oversikter  Inneholder opplysninger om pålogget bruker.  
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3 Arbeidsområdet  

3.1 Strukturen i arbeidsområdet  

Arbeidsområdet fungerer litt som en ekstern harddisk. Her lagres og utveksles filer som er under utarbeidelse. Det 

er også herfra man senere utgir de gjeldende filene til videre distribusjon. Vanligvis utveksles filer mellom de 

prosjekterende, med det er også mulig at andre parter, som har behov for å følge prosjekteringen, får adgang til 

arbeidsområdet. F.eks. byggherre eller leverandører som skal gjøre en del av prosjekteringen. 

NB! Det er veldig viktig at man ikke endrer navn på filene underveis i revisjonene. Byggeweb tar seg selv av å 

endre versjonsnummeret på filen. Det må heller ikke forekomme revisjonsnummer i tittelen på filen. 

Hver fil som lastes opp kan forsynes med en mengde metadata. Dette kan være greit å bruke for oversikts skyld, 

og for sporbarheten i filene. 

3.2 BIM2Share Extended Workspace 

BIM2Share Extended Workspace er et tilleggsprogram en kan bruke for opp- og nedlasting av filer til 

Arbeidsområdet. Løsningen gir brukeren mulighet til å jobbe mot både Byggeweb og lokal server/PC i samme 

grensesnitt. Status hvor siste oppdaterte filer finnes vises direkte og det er enkelt å synkronisere filer og fildata 

uavhengig av lagringssted. Dette vil vi komme tilbake til senere i dette dokumentet.  

4 Utgivelsesområdet  
I utgivelsesområdet samles gjeldende dokumenter og frigis herfra til fordelingsområdet. Utgivelsesområdet skal 

betraktes som et oppsamlingsområde for det gjeldende materialet, og ikke et område hvor brukerne skal hente 

filer – dette gjør de i fordelingsområdet.  

Rettigheter til utgivelsesområdet settes av prosjektadministrator på brukernivå.  

4.1 Strukturen i utgivelsesområdet  

I utgivelsesområdet har hver enkelt prosjekterende fått sin dokumentliste. Se på dette som en katalog av filer som 

skal gis ut, heller enn en dokumentliste. Under hver dokumentliste er det laget kategorier som filene skal deles inn 

i, for enkelt å kunne distribueres til hver enkelt utførende, etter relevans for disse.  

 

Tanken er at når filene utgis, så skal hver enkelt 

prosjekterende bestemme hvilken underkategori hver fil 

tilhører. Hvilke underkategorier som er tilgjengelige er det 

prosjektet selv som avgjør. I eksempelet til venstre skal 

snitt-filer plasseres i underkategori «02 Snitt» i kategorien 

(dokumentlisten) «ARK».  

 

OBS! Følg strukturen, hvis ikke blir det vanskelig å holde 

styr på fordelingen. Gi beskjed til prosjektadministrator 

ved forbedringsforslag.  

 

Ved opplasting av ny filversjon bør det vurderes om 

endringen er stor nok til at filen må utgis på nytt. Er det 

f.eks. et mål som mangler kan det være nok å 

videreformidle dette på en annen måte, og få det endelig 

digitalt dokumentert ved en senere, større revidering av 

tegningen.  
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5 Fordelingsområdet  
I fordelingsområdet fordeles de gjeldende dokumenter til de relevante partene. Hver part kan ha en 

fordelingsliste. Når filene er frigitt på en fordelingsliste er dokumentene digitalt tilgjengelige for medlemmene på 

fordelingslisten. Det kan også sendes ut papirprint til en eller flere brukere.  

5.1 Fordelingslister 

Fordelingsområdet består av fordelingslister der filversjonen fra utgivelsesområdet fordeles. Fordelingsområdet er 

typisk delt opp i parter i prosjektet, slik at en gitt part kun mottar de filversjonene som er relevant for dem. 

Fordelingslistene inneholder ingen fysiske filer men kun henvisning til de gjeldende filene i utgivelsesområdet. 

Når en fil er utgitt og fordelt første gang, huskes fordelingen slik at eventuelle nye filversjoner som utgis 

automatisk frigis til de valgte fordelingslistene og dermed til de rette mottakere. Ved fordeling av en ny versjon vil 

den tidligere versjonen bli borte fra fordelingslisten.  

6 BIM2Share Extended Workspace  
BIM2share Extended Workspace er en tilleggsmodul for Byggeweb Prosjekt. Dette er en applikasjon som 

installeres lokalt på PC-en. BIM2Share Extended Workspace har et enklere grensesnitt mot Byggeweb og gir 

tilgang til utvidete funksjonaliteter.  

✓ Det er full dra-og-slipp-funksjonalitet til Arbeidsområdet i Byggeweb Prosjekt.  

✓ Brukeren ser både lokale filer (egen PC eller firmaets server) og filer i Byggeweb Prosjekt samtidig, og kan 

synkronisere filer begge veier.  

✓ Det er flere smarte funksjoner for å analysere filer, ta ut tegningslister til Excel osv. 

6.1 Installere BIM2Share Extended Workspace  

Byggeweb Prosjekt og BIM2Share Extended Workspace har samme programfunksjonalitet, men BIM2Share 

Extended Workspace gir tilleggsfunksjonalitet.  

BIM2Share Extended Workspace: link til nedlasting blir utlevert av leverandør BIM2Share AS.  

Første gang du starter BIM2Share Extended Workspace blir du spurt om registrering og deretter aksept av 

betaling. Betaling må aksepteres. Eksterne brukere får egen regning direkte etter at de har registrert seg.  

For Extended Workspace finnes det en komplett brukerveiledning, samt en kortere der de ti viktigste punktene er 

plukket ut. Disse er tilgjengelig fra startmenyen når programmet er installert.  

Pilene i fillisten forteller hvor filen er tilgjengelig, og hvor nyeste versjon ligger. Ved å holde markøren over pilen 

får du en forklaring i markørfelt.  

Mappefargen forteller hvor mappen er tilgjengelig.  
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