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SAMMENDRAG:
Bruk av digitale bygningsmodeller (BIM) er en forutsetning for å kunne innføre Mass Customization, noe som også på andre måter kan føre med seg positive
ringvirkninger for bransjen. Grunnen til at innføringen av dette ikke går fortere kan være at en samtidig må endre arbeidsmetoder og måten vi organiserer oss.
Bransjen er i dag veldig segmentert, og integrasjon eller tettere samarbeid mellom for eksempel arkitekt- og ingeniør- kontorer vil være en stor fordel for å utnytte
den samlede kompetanse. En BIM som informasjonsbærer og kommunikasjonsverktøy vil gjøre det lettere å jobbe
sammen på tvers av fysiske hindringer som avstand, men krever likevel at kommunikasjon og samarbeidet blir tettere
mellom de ulike fagdisiplinene.
Automatiserte informasjonssystemer som kan håndtere innkjøps-, prosjekterings- og produksjons- fasene der hver kunde selv kan ha påvirkning på produktet uten
ekstra kostnad, er ikke lenger urealistisk. Programvarer som House Designer og Supervisor finnes i dag, og som vist i oppgaven er det mulig å gjennomføre en
industrialisert prosjektering ved hjelp
av disse til sammen.
Detaljeringsgraden på prosjekteringen må bli betydelig bedre, noe som sannsynligvis kommer naturlig ved å ta i bruk BIM-verktøy. En går over til å planlegge et
romlig produkt på basis av en 3D representasjon av denne i stedet for en tegning (2D representasjon) slik som det stort sett gjøres i dag. Dette kan medføre at feil
og mangler i byggeprosessen reduseres, og dermed at byggetiden går ned sammen med kostnadene. Disse verktøyene gjør det også betydelig enklere å
automatisere mange av arbeidsoperasjonene som i dag gjøres for hånd. Et annet aspekt som BIM fører med seg er at en kobler informasjon mellom produkt og ehandel, produktlivssyklus tenkning, logistikk og salg. Dette medfører at en får bedre oversikt over prosjektene, og usikkerheten ved styringen av prosjekter går ned.
Kort og godt kan vi bygge mer for mindre ved å unngå feil.
Utfordringen i dag ligger i å utvikle nye arbeidsmetoder og tilpasse verktøyene slik at vi ikke ender opp med å fortsette å jobbe på ”papirmetoden” på
data, noe som fører til at en ikke utnytter verktøyene eller personell. Det er også kostnader forbundet med innføring av programvaren, både i form
av lisenskjøp og ikke minst opplæring av personell (dette har jeg ikke gått videre inn på). Ikke minst er det en utfordring å sikre at informasjonen vi
jobber med er konsistent til enhver tid. Vi må være sikre på at vi kan sende informasjon til hverandre, både innad i bedriften og til samarbeidspartnere,
uten at vi risikerer å miste informasjon. En standard som IFC som muliggjør å eksportere modellen fra et program til et annet vil kunne løse dette
problemet. En ser likevel at standarden ikke fungerer uten at vi har kontroll på data som sendes, og at vi derfor trenger en samarbeidsavtale mellom
informasjons -sender og -mottaker for å spesifisere hvordan datastrømmen fungerer (IDM). IFC er likevel det beste alternativet tilgjengelig i dag dersom en ikke skal binde seg til å jobbe med kompatibel programvare i hele
prosessen.
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FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
MASTEROPPGAVE 2007
for
Stud. techn. Stein Kåre Tveit
Kundetilpasset produksjon i stor skala
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Oppgaven er en fortsettelse av prosjektoppgave høsten 2006 og utføres i
samarbeid med Selvaag Blue Think (SBT). Problemstillingen er hvorledes
boliger effektivt kan bygges i stort antall på en slik måte at hver bolig er
tilpasset den enkelte huskjøpers spesielle ønsker og behov. Et særlig aspekt
er hvordan digitale produktmodeller (bygningsinformasjonsmodeller – BIM)
kan understøtte prosjekterings- og byggeprosessen. For å ivareta ønskelig
fleksibilitet i oppgaven, gjennomføres arbeidet i faser:
1. Introduksjon (arbeidssted: SBT) Kandidaten setter seg inn i den konkrete situasjonen hos SBT med oppgaver, systemer, metoder og verktøy.
2. Definisjon (arbeidssted: NTNU/SBT) Oppgavens tema avgrenses med
henblikk på teori, metodikk og verktøy. Konkrete mål i form av leveranser spesifiseres.
3. Gjennomføring (arbeidssted: SBT/NTNU) Kandidaten gjennomfører
arbeidet i henhold til definisjonen.
4. Avslutning (arbeidssted: NTNU/SBT)
Oppgaven sluttføres med ferdigstillelse av leveranser som definert i fase 2).
SBT vil stille arbeidsplass med nødvendig utstyr og programvare til disposisjon, samt være behjelpelig med bolig og dekning av reiseutgifter.
Besvarelsen organiseres i henhold til gjeldende retningslinjer. Veileder(e):
Professor Tor G. Syvertsen (NTNU) og Systemingeniør Eilif Hjelseth (SBT)
Besvarelsen skal leveres til Institutt for konstruksjonsteknikk innen 11. juni
2007. NTNU, 15. januar , 2007
Tor G. Syvertsen faglærer
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Forord

Diplomoppgaven bygger videre på prosjektoppgaven gjennomført høsten 2006,
hvor jeg så på Mass Customization og fant ut hvor viktig det er for dette
konseptet at en har en datamodell som utgangspunkt. Jeg gjennomførte da
en spørreundersøkelse blant ferdighuskjeder i Trondheim for å finne ut hvor
langt bransjen har kommet i forhold til bruk av digitale bygningsmodeller.
Denne undersøkelsen avdekket at det er stor forskjell mellom det som uttales
i fagforum, og hva som faktisk foregår på i praksis. Jeg ønsket derfor å gå
videre å se på hvorfor bransjen ikke har utviklet seg på lik linje med fly-, bilog skips- industrien på denne fronten.

Del 1 av oppgaven går ut på å beskrive teori og verktøy, mens Del 2 er forsøk
og eksempler på bruk av den. Til rapporten ligger det også noen elektroniske
vedlegg på cd. Siden mange av disse filene bare kan åpnes på lisensbeskyttede
programvare, har jeg forsøkt å legge nok bilder og beskrivelse inn i rapporten
slik at vurdering av disse ikke er nødvendig. Det er også laget en IFC versjon
av modellene der dette er mulig, slik at disse kan åpnes i IFC-lesere som er
gratis.

Til slutt vil jeg få takke Tor G. Syvertsen, som har vært veileder fra NTNU, for hjelp og innspill han har bidratt med. Jeg vil også takke Selvaag
BlueThink for den hjelpen de har gitt; lån av programvare og veiledning til
bruk av denne har vært veldig nyttig for oppgaven. En spesiell takk til Eilif
Hjelseth som har vært min kontaktperson i Selvaag, for tilrettelegging og
veiledning gjennom dette året. Foruten ”House Designer” og ”Supervisor” utviklet av Selvaag, er det også brukt studentlisenser fra NTNU og Autodesk.
Den kommersielle lisensen til DDS ArkPartner v.6.4 er også lånt av Selvaag
BlueThink.
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Sammendrag
Bruk av digitale bygningsmodeller (BIM) er en forutsetning for å kunne
innføre Mass Customization, noe som også på andre måter kan føre med
seg positive ringvirkninger for bransjen[12]. Grunnen til at innføringen av
BIM ikke går fortere kan være at en samtidig må endre arbeidsmetoder og
måten vi organiserer oss. Bransjen er i dag veldig segmentert, og integrasjon
eller tettere samarbeid mellom for eksempel arkitekt- og ingeniør- kontorer
vil være en stor fordel for å utnytte den samlede kompetanse. En BIM som
informasjonsbærer og kommunikasjonsverktøy vil gjøre det lettere å jobbe
sammen på tvers av fysiske hindringer som avstand, men krever likevel at
kommunikasjon og samarbeidet blir tettere mellom de ulike fagdisiplinene.
Automatiserte informasjonssystemer som kan håndtere innkjøps-, prosjekteringsog produksjons- fasene der hver kunde selv kan ha påvirkning på produktet
uten ekstra kostnad, er ikke lenger urealistisk. Programvarer som House Designer og Supervisor finnes i dag, og som vist i oppgaven er det mulig å
gjennomføre en industrialisert prosjektering ved hjelp av disse tilsammen.
Detaljeringsgraden på prosjekteringen må bli betydelig bedre, noe som sannsynligvis kommer naturlig ved å ta i bruk BIM-verktøy. En går over til å
planlegge et romlig produkt på basis av en 3D representasjon av denne i
stedet for en tegning (2D representasjon) slik som det stort sett gjøres i dag.
Dette kan medføre at feil og mangler i byggeprosessen reduseres, og dermed
at byggetiden går ned sammen med kostnadene. Disse verktøyene gjør det
også betydelig enklere å automatisere mange av arbeidsoperasjonene som i
dag gjøres for hånd. Et annet aspekt som BIM fører med seg er at en kobler
informasjon mellom produkt og e-handel, produktlivssyklus tenkning, logistikk og salg. Dette medfører at en får bedre oversikt over prosjektene, og
usikkerheten ved styringen av prosjekter går ned. Kort og godt kan vi bygge
mer for mindre ved å unngå feil.
Utfordringen i dag ligger i å utvikle nye arbeidsmetoder og tilpasse verktøyene slik at vi ikke ender opp med å fortsette å jobbe på ”papirmetoden” på
data, noe som fører til at en ikke utnytter verktøyene eller personell. Det
er også kostnader forbundet med innføring av programvaren, både i form
ix
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av lisenskjøp og ikke minst opplæring av personell (dette har jeg ikke gått
videre inn på). Ikke minst er det en utfordring å sikre at informasjonen vi
jobber med er konsistent til enhver tid. Vi må være sikre på at vi kan sende
informasjon til hverandre, både innad i bedriften og til samarbeidspartnere,
uten at vi risikerer å miste informasjon. En standard som IFC som muliggjør å eksportere modellen fra et program til et annet vil kunne løse dette
problemet. En ser likevel at standarden ikke fungerer uten at vi har kontroll på data som sendes, og at vi derfor trenger en samarbeidsavtale mellom
informasjons -sender og -mottaker for å spesifisere hvordan datastrømmen
fungerer (IDM). IFC er likevel det beste alternativet tilgjengelig i dag dersom en ikke skal binde seg til å jobbe med kompatibel programvare i hele
prosessen.

Kapittel 1

Innledning
1.1

Bakgrunn for oppgaven

Innovative grupper innenfor byggebransjen har i det siste lagt veldig mye vekt
på bruk av BIM og IFC, og mange lurer nok på nytteverdien av dette. Ser en
på andre bransjer innenfor produktutvikling og design ser en at de er ganske
mye lenger framme når det gjelder bruk av dataverktøy både i designprosess,
og i produksjon- og prosjektstyring. Samtidig ser en at organiseringen av disse
bransjene generelt skiller seg fra byggebransjen. Det å få innført BIM er bare
ett ledd i industrialiseringsprosessen, og det å jobbe på et digitalt format er
en forutsetning for å kunne gjennomføre denne.
En vesentlig forutsetning for å kunne utnytte informasjonen samlet i en digital modell er at informasjonsflyten mellom de ulike ledd fungerer, og således
er IFC et veldig bra initiativ som kan skape stor gevinst. En kan alltid si
at utviklingen av denne standarden kunne gått fortere, men sakte gang er
det vanlige når det gjelder å samle ulike interesser rundt en standard. Denne
prosessen er ytterligere vanskelig da det ikke er noen utbredt bruk av BIM
enda, og den vil nok ikke fungere før den for alvor blir tatt i bruk og en
ser hvilken rolle den skal spille. Og selv om IFC har fått mye fokus på flere
fronter, er ikke IFC noen direkte forutsetning for at industrialiseringen av
byggebransjen skal fortsette. Samspillsevnen mellom programmene en bruker
blir vesentlig forbedret så lenge alle kan kommunisere på basis av en standard, men med gjennomtenkte strategiske valg av programvare får en dette
til på andre måter1 .
1

Ved å bruke de store programvarene som dekker de ulike fagområdene en bruker,
trenger man ikke utveksle modellen og derfor heller ingen standard for modellutveksling.
Problemet med dette er at alle som jobber prosjektene, deriblant alle samarbeidspartnerne
må ha den samme programvaren. Dette begrenser valgene dramatisk, og en ender opp med
kompromiss som kunne vært unngått ved en standardisering som IFC.

1

2

KAPITTEL 1. INNLEDNING

1.2

Forutsetninger og tidsaspekt

Masteroppgaven utføres våren 2007 med innleveringsfrist den 11 Juni. Oppgaven bygger på prosjektoppgaven som omhandlet samme tema, men jeg vil
nå gå videre og se nærmere på industrialisering av byggeprosessen. Diplomoppgaven vil være en kombinasjon av å bruke dataverktøy som som ett ledd i
industrialiseringen av boligbygging, og se på teori som ligger bak disse verktøyene. Informasjonsflyten, eller eventuelt mangelen på den, vil også være
et tema da dette kan fortelle mye om hvor problemene ligger. Oppgaven er
gitt i samarbeid med Selvaag BlueThink, og deler av arbeidet med diplomoppgaven har foregått i deres lokaler. BlueThink utvikler programvare til
bruk innenfor byggebransjen, og jeg vil bruke og kombinere noen av disse
verktøyene og se om dette er en fornuftig arbeidsmetode. Teorien vil være
en basis for å kunne vurdere de ulike verktøy som er brukt, og det er forsøkt
forankre denne i litteratur og kilder.
Oppgaven vil også ta for seg et case for å vise en industrialisert tilnærmingen
på utvikling av et produkt fra BA-næringsens ståsted, og også vise at denne
kan brukes i den overliggende konteksten nemlig storskala kundetilpassing.
Jeg satte opp tre punkter jeg ønsket å se på i denne oppgaven:
1. Hvordan oppnå Mass Customization i byggebransjen?
2. Hvilke nytteverdier/utfordringer vil BIM føre med seg?
3. Hvordan kan en gjennomføre MC ved bruk av eksisterende programvare
som ”House Designer” og ”Supervisor” fra ”Selvaag Knowledge Suite”?

Kapittel 2

DEL 1
2.1

Bransjeorganisering

Det synes tydelig at innføring av BIM i byggeprosessen og en industrialisering av boligbransjen er to prosesser som krever en viss omorganisering av
byggebransjen. Byggebransjen er i dag veldig segmentert, og et bedre samarbeid på tvers av fagdisipliner er påkrevd. At en gjør de rette grepene ved
å tilpasse arbeidsmetodene og verktøyene vi bruker er veldig viktig for å få
utnyttet disse verktøyene best mulig.

2.1.1

Organisasjonsoppbygging

Prosjektorganisering
Prosjekt som arbeidsform har økt betydelig de siste tiårene, og mange bransjer er domminert av denne arbeidsformen. Også statlige institusjoner som
tidligere var organisert som permanente organisasjoner, går mer og mer over
til denne måten å organisere arbeidet. Eksempler på dette kan være bygging
av en flyplass, jernbane eller avvikling av et kultur- og idrettsarrangement.
Project Management Institute (PMI) i USA definerer prosjekt slik
A project is a temporary endeavour undertaken to create a unique
product, service or result.
Vi kan si at et prosjekt er en ”ad hoc” organisasjon som skal løse en bestemt
oppgave med gitte rammer, kanskje bare en gitt start og slutt. Oppmerksomheten er først og fremst rettet mot parameteren tid, kostnad og kvalitet.
Prosjektmodellen er ofte valgt nettopp for å kunne håndtere usikkerhet og
risiko [16]. En annen begrensning er at det også skal være en midlertidig
organisering og produktet eller tjenesten skal være unik.
3
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Praktisk prosjektstyring [15] setter opp følgende karakteristiske trekk ved et
prosjekt:
• Det er en oppgave som utføres én gang.
• Det er rettet mot fremskaffelse av et produkt (vare eller tjeneste) som
er unikt.
• Det kan deles opp i en samling arbeidsoppgaver som hver har en ansvarlig organisatorisk enhet.
• Det krever ressurser for å gjennomføres.
• Det er begrensninger i gjennomføringen med hensyn til tid og kostnader.
En av styrkene ved å organisere en arbeidsoppgave i et prosjekt, er at deltakerene føler en slags eierskap til produktet. Personell med forskjellig fagbakgrunn jobber sammen. Ved å blande inn forskjellig kompetanse fra begynnelsen av et prosjekt, får en forskjellige angrepsmetoder som blir undersøkt
fra forskjellige synsvinkler. I tillegg er denne strukturen mer fleksibel, og kan
lettere endre kurs enn en tradisjonell organisering. 1

Figur 2.1: Figuren viser usikkerheten i tidligfase og gjennomføringsfase[16]
Det er vanlig å dele inn prosjekter i ulike faser, og ser vi litt grovt på det kan
vi dele den inn i tre faser; tidligfase, gjennomføringsfase og driftsfase. De ulike
rollene og ansvarsområdene oppdragsgiver og kontraktørene har i prosjektet,
1

Denne struktureringen er ikke ukjent for byggebransjen i dag, men utfordringen er å
jobbe i denne arbeidsformen med den Modell, BIM se 2.2.2, som kommunikasjonsmetode
mellom de ulike aktørene.
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gjør at de har ulike perspektiv på saken. Det er naturlig at kontraktøren tenker på planlegging og gjennomføringen, mens eieren av prosjektet tenker mest
på pris og det ferdige produktet og kanskje også vedlikehold av dette. Den
finansierende parten ser på prosjektet i et større perspektiv enn kontraktøren, som igjen ser på prosjektet i et større perspektiv enn underkontraktøren
[17].
Tidligfasen er der hvor konseptet og planen for prosjektet utarbeides, og det
er her alle de strategiske valgene taes. En må først utarbeide et konsept2 for
produktet, for så å sette opp en prosjektplan. Ved utarbeidelsen av konseptet bør en gjøre grundige risikovurderinger for prosjektet, og vurdere ulike
aspekter før en tar det endelige valget. Lite gjennomtenkte valg her vil ha
store konsekvenser for resten av gjennomføringen. Ukjente faktorer vil uansett spille inn, selv om denne risikoen varierer sterkt med hva prosjektet går
ut på 3 , og der er viktig å se de langsiktige virkningene av valgene man tar.

Figur 2.2: Figuren viser forholdet mellom usikkerhet og informasjon [16]
I denne fasen eksisterer prosjektet kun konseptuelt, og idéer skal bli til beslutninger basert på tilgjengelig informasjon. Her er som vist av Figur 2.1
usikkerheten4 størst, mens den avtar utover i prosjektet som et resultat av at
2
Konsept er en overordnet plan/utkast for prosjektet. Denne er utgangspunktet for
resten av prosjektet og hvordan det blir.
3
Risikoen er gjerne størst på innovative forskningsprosjekter, og lavest der en benytter
kjent teknologi. Risikoen er også ofte førende for hvilke avkastning prosjektene har. Dersom
en er villig til å satse penger på et prosjekt med stor risiko, vil en normalt kreve stor
potensiell avkastning og visa versa.
4
En definisjon av begrepet usikkerhet er at grad av usikkerhet er et uttrykk for mangel
på informasjon for å kunne ta den beslutningen som sikrer at en ønsket tilstand realiseres.
Om en har all relevant informasjon for hånden, så foreligger det ikke noen sikkerhet. Om
informasjonsgrunnlaget er dårlig, er usikkerheten stor [16]
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en stadig får tilgang til mer informasjon. Det er som en ser i Figur 2.2 grenser
for hvor mye en kan redusere usikkerheten ved å øke informasjonstilfanget i
tidligfasen, og en må godta at det er usikkerhet forbundet med prosjekter.
Det er her ikke nødvendigvis den mest detaljerte og største mengden av informasjon som er mest nyttig, men et bredes mulig beslutningsgrunnlag for
å treffe de rette avgjørelsene. I tidligfasen kan det være greit å holde informasjonen på et overordnet nivå, som er detaljert nok til å peke ut retningen
prosjektet bør ta, men som ikke innbyr på detaljplanlegging av hele prosjektet. Å kunne se de langsiktige virkningene av beslutninger man tar, vil kunne
redusere usikkerheten med prosjektet og bidra til et bedre produkt. Som Figur 2.3 viser, vil nyttverdien av økt informasjonstilgang reduseres etter et
gitt punkt. Det er fornuftig å forsøke å holde seg på dette balansepunktet
slik at man ikke bruker unødvendig lang tid og mye penger på å skaffe seg
informasjon, samtidig som man ikke bør ta avgjørelser basert på uvitenhet.

Figur 2.3: Kost/nytte av informasjon[16]
Bestemmelser som blir gjort tidlig i prosjektet, har store konsekvenser for
resten av prosjektet. Dersom det skal gjennomføres store endringer underveis, er dette vesentlig dyrere enn om disse retningene hadde blitt staket ut
fra begynnelsen av. Det er derfor viktig å ta beslutninger på basis av riktig
informasjon, og det kan være veldig store gevinster ved å kunne kunne se
konsekvenser av valg en gjør tidlig i fasen. Verktøy som hjelper deg å flytte
prosesskurven lenger til venstre i Figur 2.4, vil være et redskap som kan ha
store positive ringvrikninger. CASA er en samling med programvare, der den
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KBE-baserte delen kalles ”House Designer”. Som nevnt i ”Prosjektvurdering
i tidligfasen” [16] blir det ofte brukt for kort tid på tidligfasen ved utvikling
av konsepter og retningslinjer for prosjektet. Systemer som gjør det mulig å
bruke mer tid i denne fasen av arbeidet, da det utfører mye av det arbeidet
som normalt gjøres i gjennomføringsfasen automatisk. Det er gjort undersøkelser som viser at innføring av BIM i byggeprosjekter kan flytte design
prosessen til tidligere i prosjektet som vist i Figur 2.4, noe som kan føre til
reduserte kostnader og kortere produksjonstid for prosjektet totalt sett. Den
stiplede linjen viser hvor en håper og tror en kan design-prosessen kommer
til å se ut ved bruk av KBE-basert verktøy som ”House Designer”.

Figur 2.4: En ser nytteverdien av informasjonsystemer
Vi deler usikkerheten i to typer, operasjonell- usikkerhet og kontekstuellusikkerhet [16]. Den operasjonelle er først og fremst forbundet med organisering og gjennomføringen av prosjektet, som anses å være relativt uavhengig
av hvilken kontekst prosjektet opererer innenfor. Denne usikkerheten blir
mindre og mindre utover i prosjektet, og kan ytterligere reduseres ved systematisk planlegging av realiserbare mål. Denne er ikke avhengig av faktorer
som er utenfor prosjektets kontroll, og bruk av prosjektstyringsverktøy er
ofte noe som kan bidra til å redusere denne typen usikkerhet.
Den andre typen kalles kontekstuell usikkerhet, og er relatert med prosjektets
omgivelser. Her er usikkerheten høy i nyskapende prosjekter som gjennom-
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føres i ukjente omgivelser. Eksempler på innvirkende faktorer er endringer i
markedet, politiske beslutninger og teknologisk utvikling. Den kontekstuelle
usikkerheten er mye vanskeligere å forutsi og gjøre noe med; ofte klarer en
ikke å forstå denne før den har inntruffet. Dette er faktorer en ikke selv råder
over, og det er derfor vanskeligere å gjøre noe med denne typen.
Gjennomføringsfasen er hvor selve prosjektet gjennomføres, ved byggeprosjekt er det i denne perioden stor aktivitet på byggeplassen. Mange av underkontraktørene er kun inne i denne peridoen. Det er kanskje bare hovedkontraktøren som har oversikt over alle tingene som skjer, og følger med på
fremdriften og økonomien, og foretar de nødvendige justeringer. En har i
denne perioden mer og mer informasjon om prosjektet tilgjengelig, og usikkerheten vil derfor i denne perioden minke betraktelig. Dersom det oppdages
at det er noen grunnlegende feil eller mangler i selve konseptet når en har
kommet så langt som hit, vil det ha store konsekvenser både økonomisk og
tidsmessig. Dette fordi en som regel har lagt ned mye arbeid allerede, og
materialer o.l. er kanskje også bestilt.
Driftsfase er det kanskje bare eieren av prosjektet som opplever5 . Selve produksjonen er nå avsluttet, og produktet er tatt i bruk. Det er mange måter å
vurdere hvorvidt prosjektet har vært vellykket eller ikke, og ens oppfatning
av dette varierer veldig mye på hvilken rolle en innehar i prosjektet. Selv om
prosjektet til ved ferdigstilling blir vurdert som svært vellykket av noen, kan
det her vise seg at det i et samfunnsperspektiv er en fiasko og visa versa.
Den nye hovedflyplassen, som var en suksess ved overlevering,
- vakker, funksjonell, innenfor budsjettet og overlevert til riktig
tid, viste seg å bli en økonomisk katastrofe på grunn av svikt
i trafikkgrunnlaget, som skyldtes generell nedgang i flytrafikken
og for lang avstand fra hovedstaden. Jernbanelinjen ut til hovedflyplassen ble derimot en suksess, fordi langt flere en forutsatt
valgte å bruke toget og var villige til å betale en heller drøy
billettpris, som var en følge av store overskridelser av anleggsbudsjettet. Politikerene mente likevel at hovedflyplassen ville bli
en suksess i et langsiktig samfunnsmessig perspektiv, fordi den
videre utbyggingen av nye industri- og boligområder ville skje i
områder hvor natur og eksisterende infrastruktur ville gjøre dette rimelig for samfunnet og bidra til en bærekraftig utvikling.
Etter 20 års drift kan man kanskje svare på om forkjemperne for
prosjektet fikk rett? [7]
5

Det er også noen kontrakter der kontraktøren har de første årene med drift og vedlikehold av bygget, dette tvinger kontraktøren til å tenke mer langsiktig enn om produktet skal overleveres ved ferdigstillelse. Løsninger som fremmer bedre økonomi i tidlig- og
gjennomførings- fasen, vil kanskje ikke totalt sett gi best økonomi når eg også ser på
driftsfasen
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Byggeprosessen
For å vite hvordan en best mulig skal kunne organisere byggeprosesser, må
man ha kunnskap om hvordan de fungerer. Under gitte forhold og prioriteringer vil alltid noen fremgangsmåter gi bedre resultat enn andre. Når et
prosjekt har vært vellykket er det viktig å vite hvilke forutsetninger som har
vært tilstede og som har hatt betydning for resultatet for å kunne benytte seg
av denne kunnskap til senere prosjekter. Dette er da prosjektteori innrettet
mot byggebransjen, og er i stor grad bygget på [7].
Indre effektivitet innebærer bedre logistikk og innkjøpsrutiner og en mer industrialisert produksjon. Det betyr også at en rasjonaliserer prosjekteringsarbeidet ved gjenbruk av informasjon, og forbedrer kommunikasjonen og
klargjør grensesnittene mellom aktørene i en byggesak[9]. Bruker en lite ressurser, tid og kostnad til å frembringe det resultatet prosessen skaper, har
en høy grad av indre effektivitet. Det koster mindre penger å gjøre de riktige
tingene, enn å rette opp feil, og kvalitetssikring er derfor viktig for å øke den
indre effektiviteten ved å innføre forebyggende tiltak for å redusere feilene.
Dette er likevel bare riktig inntil ett punkt der forebygging av feil koster mer
enn hva det vil koste å rette opp eventuelle feil.
Ytre effektivitet er et uttrykk for byggeprosessens evne til å tilfredsstile de
mål, krav og prioriteringer som knyttes til prosjektet av byggenæringens
kunder6 . Indre effektivitet vil være en faktor som kan bidra til ytre effektivitet, i form av bedre kvalitet eller lavere pris for kunden. Ytre effektivitet
vil imidlertid ha kvalitet i betydningen tilfredsstillelse av kundens krav og
forventninger, som sitt primære mål. Ytre effektivitet kan økes når kvaliteten
økes, selv om også kostnadene øker.
De tiltakene som er nevnt i denne oppgaven går alle på den Indre effektivitet,
men motivasjonen for dette bør være å øke den Ytre effektiviteten. Kunden
i fokus har alltid vært en god forretningsidé i salg, og der er byggebransjen
intet unntak. Ved å innføre en industrialisert byggeprosess i BA bransjen,
kan en oppnå mer for mindre.

2.1.2

Produksjonskonsepter

Mass Customization, MC
Det finnes flere definisjoner på Mass Customization, det som forøvrig går
igjen i de fleste er at de har en eller annen form for interaksjon mellom kun6

Verdien som skapes gjennom byggeprosessen er lik differansen mellom prosjektets
verdi for fremtidig bruk, utleie eller salg, og summen av de kostnader prosjekteier har
blitt belastet gjennom eiendomskjøp og byggeprosess[7]
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de og produsent tidlig i fasen, som gjør at kunden får tilpasset varen etter
sitt ønske. Denne tilpassingen gjøres uten at det går vesentlig utover produksjonskostnadene, og skjer ofte mot slutten av produksjonstiden, gjerne
i sammenstillingsfasen7 . Det er selve produkttilpassingen som foregår mot
slutten av produksjonstiden, MC har sin hovedvekt på prosjekteringsfasen.
Ved å ha et automatisert system som behandler endringer og som i prosjekteringsfasen tilrettelegger for ”delvis storskalaproduksjon”, gjør at en kan
produsere varer og tjenester tilnærmet masseproduksjon-kostnad. Denne tilpassingen må ikke forveksles med ”custom-made”, der en gjerne produserer
en vare tilpasset en kunde. Joe Pine [14] sier i, at målet med MC er å tilby
nok variasjon slik at ønskene til alle kunder er tilfredstilt, mens målet med
masseproduksjon var å produsere til en så lav pris at alle hadde råd til en.
Tilpassingene som er mulige i MC ligger innenfor gitte rammer som gjør det
mulig for produsenten å holde kostnadene nede. Variasjon i seg selv ikke et
mål, målet er å kunne tilpasse de tingene som kundene synes er viktig og
ved smart produksjon holde prisene nede[8].
Som en ser er Mass Customization i Figur 2.5 en kombinasjon mellom custom
made/ Made to Order og mass production. En har en industrialisert prosess
der en kan dra nytte av kostnadseffektiviteten ved produksjon i storskala, samtidig som en tilpasser hver enkelt produkt etter hva kunden ønsker. Det er altså i prosjekteringsfasen en gjør endringer i MC sammenlignet
med både ”custom made” og ”mass production”, dette fører med seg at også
produksjons- og innkjøps- fasen blir endret. Forutsetningen blir da altså at
man går over til å jobbe på et digitalt format.
Informasjonsteknologi og automasjon av produksjon er nøkkelord i MC. Teknologien og måten vi prosjekterer digitalt gjør at vi kan produserer færre og
færre eksemplarer av produktene og i noen tilfeller utvikler bare et produkt
uten at kostnadene går opp. Eksempler på dette er fult automatiserte fresemaskiner der en kun leverer en produksjonsdata til maskinen. Det trenger i
slike tilfeller ikke koste mer å lage bare et eksemplar, enn å lage 1000 stk. Et
grunnlegende krav for at dette konseptet blir da at vi jobber med et digitalt
format, for byggebransjen blir dette BIM, se 2.2.2. I forhold til byggebransjen er det prosjekteringsfasen som blir viktigst. Spørreundersøkelsen blant
ferdighuskjeder foretatt i prosjektoppgaven høst 2006 avdekket at det brukes veldig mye tid og penger på prosjektering av endringer. Systemer som
håndterer prosjekterings- og produksjons- underlaget automatisk vil spare
mye.
7

Dette vil si at en ofte prøver å lage moduler eller elementer som kan sammenstilles på
ulike måter med forskjellig resultat som mål. Kundetilpassingen er å kombinere de ulike
elementene/modulene etter kundens ønske.
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Modulbasert design
Et bygg består av mange komponenter, og mange av disse kan settes sammen
til elementer eller moduler før de fraktes til byggeplassen. Ved å gjøre dette
kan en redusere byggeperioden på byggeplassen, og en kan gjøre endel av
produksjonen i kontrollerte miljø på fabrikker. Ved å dele disse modulene eller
elementene inn i mest mulig generelle byggesteiner kan en sette disse sammen
på forskjellige måter og få forskjellige produkter. Mange er byggefirmaer
har gått helt over til denne måten å bygge på, og fordelene er tydelige i
form av raskere og ofte billigere bygging. Der utfordringen ligger i dag er å
tenke modulbasert design fra konseptnivå av bygg. Det tradisjonelle synet
på denne byggemetoden er at en veldig fort ender med å bygge ”brakker” 8 ,
men med smart utforming av moduler og gjennomtenkte kombinasjoner av
disse, trenger ikke dette å være riktig.
Ikea- kjøkken er et godt eksempel på hvordan modulbasert bygging kan foregå i praksis. De har laget et begrenset utvalg av standard ”skapstammer”
som danner basisen til kjøkkenet. Disse blir kombinert på forskjellig måter,
som danner vidt forskjellige løsninger samtidig som en ivaretar produksjonskostnadene. I tillegg til dette kan en velge forskjellige overflater i både skapdører og benkeplater, som igjen gir mange ulike resultater. Standardisering
av grensesnitt er hemmeligheten bak gjenbruk av standardiserte komponenter, der ulik kombinering av disse fører til ulke produkt. Et godt eksempel
er skapdørene til Ikea, hvor en har standard høyde og bredde, samt standard hengselfester. Tilsammen betyr dette at en kan bytte ut skapdørene til
hvilken farge og material en ønsker, uten at dette går utover kvalitetsopplevelsen. Dette er også grunnidéer som en må ta med seg ved modulbygging i
byggebransjen.

2.1.3

Industriell byggeprosess

Logistikk og leverandøravtaler
Den vanlige kontraktsformen brukt i AEC-bransjen i dag er at en legger ut
hvert prosjekt på anbud, og velger den mest fordelaktige leverandøren. Dette
gjør at en i liten grad har bundet seg opp til forpliktelser til underleverandørene, og en har gode muligheter for å variere for hver leveranse. Ser en på bilog fly- industrien har disse ofte gått inn i et mye tettere samarbeid med leverandører og underleverandører. I stede for å legge hver enkel prosjekt ut på
8

Brakkebygging er en måte å masseprodusere hus, en har da firkantede bygningsdeler
som lett lar seg sette sammen, men som ikke nødvendigvis ser så estetisk bra ut. Ved
masseproduksjon uten muligheter for kunden å gjøre endringer blir husene veldig like i utseende, noe heller ikke nødvendigvis er positivt. Brakkene blir ofte brukt til byggekontorer
på anleggsplasser, men også som midlertidige bygg som barnehager osv.
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anbud, har en her langsiktige avtaler om leveranser og arbeid. Dette gjør at
leverandører kan planlegge mer langsiktig, og investere i utstyr og bemanning
som ved en tradisjonell kontraktsmetode kanskje ikke kunne forsvares. Ofte
legges også prosjekterings- og innkjøps- arbeidet over på underleverandøren.
Da setter man opp en kravspesifikasjon som underleverandøren forholder seg
til, og ut fra den kjøper den inn og leverer det som skal til på hvert enkelt
prosjekt. Dette gjør at prosjektansvarlig ikke behøver å sette seg inn i alle
fagfelt, men har kontroll på et mer overordnet nivå. Dette kan da også føre
til et bedre totalprodukt.
De langsiktige avtalene kombineres gjerne med noe man kaller ”Original
Equipment Manufacturer” (OEM)[21], som betyr at en setter ut arbeid til
underleverandører mens man selger det som sitt eget. Dersom for eksempel
Ford skal utvikle en ny modell er de ikke interessert i å bygge hele bilen selv.
De har mange underleverandører som leverer deler som Ford setter sammen
til en bil, og disse delene blir solgt som originaldeler fra Ford. En starmotor
blir gjerne laget av Bosch, men Ford selger den som sin egen. De forskjellige
underleverandørene har selv ansvar for å utvikle sine produkter, og forholder
seg til de grensesnittene som er gitt fra leverandøren. Dersom du etter noen
år må skifte ut startmotoren i en bil, vil du da kanskje få en videreutviklet
del som likevel passer til bilen.
Denne leverandørsamarbeidet er også noe som byggebransjen kan ha nytte
av. Det er svært mange fagfelt som er involvert i et prosjekt, og en kan
umulig forvente at prosjektansvarlig har mulighet til å sette seg inn i alle
fagfelt. Dersom prosjektansvarlig kan konsentrere seg om prosjektet på et
mer overordnet nivå, og delegere det tekniske ansvar for de ulike fagområdene
til underleverandørene, vil en også her ha mye å hente. Totalt sett kan også
spare mye tid på anbudsrunder på hver enkelt prosjekt.
Industrielle beskrankninger
Ved en industrialisert byggeprosess må en ha tenkt gjennom alle de ulike
utfordringer en kan støte på, og ha kontroll på de ytre faktorene som kan
skape problemer. Gitte beskrankninger er ofte gitt, som en må ta hensyn
til allerede ved prosjektering. Eksempel på dette kan være størrelsen på moduler/elementer en greier å frakte på norske veier, noe som vil være veldig
førende for hvor store moduler en kan produsere. Det vil være veldig dumt
å prosjektere hus basert på større elementer enn hva en kan frakte med for
lastebil, med mindre en skal bygge rett ved en jernbanelinje eller en har en
annen løsning. Alle slike begrensende faktorer må vurderes og taes hensyn
til ved utformingen av elementer og moduler. En må i tidligfasen innente
informasjon om hvilke faktorer som begrenser mulige løsninger, og ta hensyn
til disse i prosjekteringsfasen. Det er ofte ikke like lett å forutse disse fakto-
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rene på forhånd, og tidligere erfaring spiller en viktig rolle. I tillegg vil det
være noen innvirkende faktorer som varierer med tiden, som for eksempel
leveranseproblemer fra en leverandør.
Produksjon
Automatisert produksjon er en annen ting byggebransjen ikke har tradisjon
for å benytte seg av. Dersom en går over til en digital prosjekteringsmetode
kan dette være en veldig egnet bransje å benytte seg av denne typen produksjonslinjer. Flere byggefirma har i dag gått over til ”precut” av materialer
ved konvensjonell byggemetode, eller prefabrikkerte elementer eller moduler,
og produksjonen av disse kan i mange tilfeller bli utført av CNC9 maskiner.
Nøyaktigheten på disse maskinene vil også være betydelig bedre enn ved
vanlig arbeidskraft,
CNC maskiner er avhengig av en datastrøm (kode) som forteller den hva
den skal gjøre, og flere av BIM programvaren som finnes i dag, kan generere
denne typen kode til maskinen ut fra bygningsmodellen. Gjør en endringer i
modellen, vil altså programvaren generere ny kode for CNC-maskinen. Dette
medfører at en kan gjøre endringer, for eksempel basert på ønsker fra kundene, uten at dette nødvendigvis gjør utslag på produksjonskostnader, noe
som er i tråd med MC-tankegang.
Analogie fra fly-, bil- og båt- industrien
En ting disse industriene har til felles er at de alle har gått over til modulbasert bygging. Disse modulene er prosjektert og verifisert på dataprogrammer
tilsvarende BIM tilpasset deres industri. Organiseringen er derimot relativt
forskjellig fra byggebransjens. En har som regel større selskaper som innehar veldig mye av den kompetansen de trenger fra de ulike fagfeltene, slik
at samarbeidet mellom disse skal gå lettere. En har også langsiktige samarbeidsavtaler med underleverandører, og en setter ofte utviklingsansvaret
over til leverandør. De langsiktige avtalene medfører at underleverandører
kan foreta de nødvendige investeringene de trenger for å kunne produsere,
noe som er mer uvisst om en går på anbud for hver jobb. Kommunikasjonen
mellom de ulike fagfeltene og de ulike fasene i et prosjekt, skjer på bakgrunn
av en objektmodell der en lagrer informasjon fra hele produktets livssyklus.
En underleverandør får gjerne tildelt et volum og grensesnitt, samt en kravspesifikasjon de forholder seg til. Forholder underleverandøren seg til disse
kravene, og leverer til rett tid og pris, har en ikke behov for å kontrollere
9

CNC står for ”Computer numerical control”, og betyr at det er en datamaskin som
er programert til å styre et verktøy. Verktøyet er ofte typisk sag eller fres, men kan også
utføre andre typer arbeid.
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noe mer. En billeverandør behøver ikke ha kunnskap om for eksempel varmeapparat, da dette veldig ofte blir satt bort til underleverandører på denne
måten. Man har da en såkalt Original Equipment Manufacturer (OEM), der
en sammenstiller moduler som kommer fra ulike fabrikker og leverandører se
Figur 2.6.

Figur 2.6: Sammenstilling av moduler i flybransjen [2]
En har dermed gått bort fra den lineære byttemetoden10 , og produksjon av
de ulike delene i et produkt blir produsert samtidig i moduler som blir satt
sammen til et produkt i en monteringshall helt til slutt i produksjonsfasen.
Spesielt fly- og bil- industrien har vært pådrivere på å utvikle programvare
for visualisering, analyse og produksjonsstyring av produkter. Mye av grunnen til dette er nok at manuell utprøvingen og testing både er veldig dyr,
komplisert og ikke minst farlig. Industrialiseringen av disse bransjene har
foregått i flere tiår, og det er mye i deres måte å tenke og organisere seg på
som byggebransjen kan dra nytte av.

10

Dette blir ofte kalt ”bottom up”, og er stort sett slik byggebransjen fungerer i dag. En
bygger første etasje før en bygger andre, og en setter opp stender og ytterkledning, før en
kler på innsiden.
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Industrialiserbart byggemateriale
Sammenlignet med andre bransjer er byggebransjen veldig konservativ når
det gjelder utvikling av nye byggematerialer. Ved en industriell bygging vil
det være naturlig også å se på dette. Selcrete er et byggematerialet som Selvaag Creo har utviklet, og det er en form for lettbetong der en i hovedtrekk
blander inn polystyren11 i mer eller mindre vanlig sement, og får en vesentlig
lettere og mer varmeisolerende materiale. Selvaag ønsker å bygge hus av prefabrikkerte elementer av dette materialet, og har i førsteomgang utarbeidet
en hustype de kaller Selvida bygget på dette. Forskning har foregått på lettbetong i årevis, men det er likevel ikke utarbeidet noen standard for hvordan
en kan benytte dette materiale i bygging. Verifisering av brannegenskaper og
varmeisolering er ting som må på plass før en kan ta det i kommersiell bygging. Studier ser veldig lovende ut så langt, og det jobbes tett med Sintef
Byggforsk for å utarbeide en standard for bygging med dette materialet.
Selcrete vil ha en tyngde på ca 400 kg/m3 , og har målt trykkfasthet på ca
8 MPa, sammenlignet med vanlig betong (B35) vil ha en tyngde på ca 1600
kg/m3 og trykkfasthet på underkant av 30 MPa. Som en ser har en vesentlig
lavere bruddstyrke enn ved ”vanlig” betong, mye av dette kompenseres direkte ved at egenvekten er redusert. I et vanlig bygg i betong sier man grovt
sett at 70 % av lasten er direkte knyttet til egenvekt. Resten må kompenseres ved at en for eksempel har tykkere tverrsnitt på de komponentene der
dette trengs. Etter tradisjonell ”armerngsskikk” er det ikke vanlig å armere
seg bort fra trykkbrudd, så dersom en finner ut at tverrsnittet ikke tåler
belastningene en har i trykk, må en som regel velge å øke tverrsnittet.
For å kunne benytte Selcrete i byggesammenheng, må den oppfylle kravene gitt av det respektive risikoklassene den aktuelle bygningen skal tilhøre
(eks: bolig, industri, kontor osv). De ulike bygningsdelers brannmotstand
klassifiseres på grunnlag av bæreevne, isolasjonsevne, integritet og mekanisk
motstandsevne. Tester foretatt i bacheloroppgave ”Utprøving av PolybetongBestemmelse av noen tekniske egenskaper” [13] viser at polybetong mest
sannsynlig ville blitt kvalifisert som ”ikke brennbart”, men en vil ha noe redusert bæreevne etter en brann.
Rent byggeteknisk er en av de store utfordringene at en ikke på langt nær har
like mye ”heft” mellom armering og betongen. Det samme problemet melder
seg når en skal henge opp bilder på veggen, eller feste to veggelementer
sammen. En vanlig skrue skrudd inn i veggen, vil en kunne dra ut med
fingrene. Dette er dog ting en har løst på et slikt nivå at det er mulig å
bygge, men som en selvfølgelig forstetter å videreutvikle og optimalisere.
Elementer av denne typen er som nevnt sammenlignet med normalbetong11

Polystyren er hva vi til daglig referer til som isopor.
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elementer veldig lette, og transport av disse begrenses først og fremst av
praktisk håndtering. Fornuftig maksimal lengder på elementene vil være ca
12-15 meter, da vil en kunne dekke veldig mange bygg uten at en får elementskøyter midt på veggene12 .

2.2
2.2.1

Informasjonssystemer
Informasjonssystem konsepter

Knowledge-Based Engineering, KBE
Knowledge-Based Engineering (KBE) er en disiplin som er mye brukt innenfor produktindustrien, og har sitt opprinnelse fra CAx 13 miljøet fra 80-tallet.
Etter at dette ble implementert med objektorienterte programmer, har det
etterhvert fått flere bruksområder. Felles for denne måten å jobbe på er at en
benytter ekspertsystemer eller Knowledge-Based System (KBS) som hjelper
en med arbeidet. Dette gjør at en slipper å ha detaljkunnskap om alt en
holder på med, og at systemet kan hjelpe deg å gjøre en bedre jobb.
KBS er bygget opp av Artificial Intelligence (AI14 ) og heuristikk (tommelfingerregler) som gjør at brukeren har et rammeverk å jobben innefor. De
reglene som ligger i systemet kan være erfaringer og kunnskap en ønsker å
ivareta innad i et firma, lover og regler gitt av myndigheter eller mer overordnede praktiske regler som sikrer gjennomførbarhet. En kan da ved å bruke
slike systemer få hjelp til å løse problemer en ikke i utgangspunktet har
kjennskap til ved å bruke erfaring gjort av andre. Dersom for eksempel et
soverom ble tegnet opp for lite i forhold til gjeldende regelverk (bygningsforskriftene), vil systemet gi beskjed slik at denne regelen blir overholdt selv om
ikke brukeren i utgangspunktet kjente til regelen. Det er i utgangspunktet
ubegrenset hvilke ”kjøreregler” en kan legge inn til bruker, det eneste som
er begrensningen er at den må kunne konkretiseres ned til faste regler som
programmet kan bruke.
12
Dersom elementskøytene blir lagt i hjørner ved av bygg eller utbygg blir disse skjult
av lister. Det er derfor ønskelig å oppføre bygg som ikke har veldig lange rette vegger, men
heller bryte med små utbygg osv.
13
CAx er en fellesbetegnelse på Computer-Aided technologies som f.eks. CAD (design),
CAE (engineering) og CAM (manufacturing system).
14
Kunstig Intelligens ble først brukt av John McCarthy som mente at det var the science
and engineering of making intelligent machines. Det er ingen tvil om at en maskin ikke er
intelligent, siden de datamaskiner kun klarer å utføre rekker av kommandoer spesifisert i et
program. IA er da en måte å programmere på der en setter sammen regler og kommandoer
på en slik måte at det programmet i seg selv virker intelligent i våre øyner.
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En kan dele reglene vi lagrer inn i to hovedtyper, hvor typen bestemmer
hvordan systemet benytter seg av reglene.
• Validerende er å regne som en ”stavekontroll”, og sjekker inputdata og
ser om dette er lovlig i forhold til regler som er definerte for denne
instansen. For eksempel kan en ha regeler som sier at en ikke kan ha
soverom mindre enn 10 meter2 , og heller ikke ha volum mindre enn 15
m3 . Dersom en da gir inn et soverom med 10,1kvadratmeter gulvflate
og 15,1 m3 volum vil denne regelen gi beskjed om at dette rommet
er lovlig med hensyn til denne regelen, og i motsatt fall vil den melde
tilbake om dette.
Dette er den typen regler en bruker i for eksempel ”Solibri Model
Checker”, der en importerer en ferdig modell (på f.eks. IFC format), og
går gjennom den for å finne ut om det er noen feil eller mangler ved
modellen. Typiske sjekker en gjennomfører da er om det er kollisjon
mellom ulike elementer i modellen, om bygningen er oppført i henhold
til gjeldene regler og om modellen er innenfor gitte rammebetingelse.
En går da slavisk gjennom hele modellen og sjekker om alle objekter
i den er lovlige i forhold til reglene i systemet. Er et soverom for lite,
er det to vegger som kolliderer eller mangler det hull i en vegg til en
ledning gir modellsjekkeren tilbakemelding om dette.
• Genererende regler fungerer på en annen måte, og blir ofte mer omfattende enn de validerende reglene. Denne typen regler resulterer i en
aktivitet fra programmet. Dersom regelen sier at det skal være 10%
lysareal i alle bebodde rom, må programmet regne ut arealet med vindusflate som må til, hvilke og hvor mange vinuder en skal bruke og
deretter finne ut hvordan den skal plassere ut vinduene på en ”lovlig”
måte. Disse reglene blir som regel mer innfløkte og erfaring tilsier at
disse reglene blir vanskeligere å etablere og vedlikeholde enn de validerende reglene (ref. Kristoffer Kvello, Selvaag BlueThink). På en annen
side vil ikke disse reglene forandre seg like ofte som de validerende
reglene.
Felles for alle KBS er at det må påregnes en del vedlikehold av systemet for
at det skal være korrekt til enhver tid. Et aspekt en må vurdere er om det vil
være lønnsomt å utvikle og vedlikeholde slike systemer, og se grundig gjennom ringvirkningene ved bruk av slike systemer. Slike systemer er følsomme
for problemstillingen, og straks en beveger seg litt utenom det systemet var
tiltenkt, kan påliteligheten falle drastisk [19]. For at arbeidet med å vedlikeholde systemet ikke skal bli for stort i forhold til nytteverdi, er det mulig
å lage noen ”hybridsystemer” der programmet tar seg av visse områder der
ting er ganske standardisert og enkelt definert, mens en på enkelte områder
gjør jobben ved ”håndmakt”.

2.2. INFORMASJONSSYSTEMER

19

Figur 2.7: Bilde fra Aker Kværner KBE Design sitt program som automatiserer modellering av plattformer[19].
Når kunnskapsystemene ble utviklet var det flere som forsøkte å få disse
til å overta den menneskelige ekspertrollen, uten spesiell mye hell. En har
etterhvert funnet ut at kunnskap er mye basert på vurdering og læring, og
på områder der utviklingen hele tiden går fremover vil disse systemene aldri
være oppdaterte. De siste årene har en i stede lagt vekt på systemer som
bygger på mer grunnlegende heuristikk, helst på de som ikke forandrer seg
så mye. Det har resultert i at flere KBE-systemer i dag bygger på generative
regler som bygger opp en 3D modell mer eller mindre automatisk. Eksempler
på dette er som vist på Figur 2.7 hvor Aker Kværner KBE Design program
automatisk genererer skroget og forsterkninger i skroget på halvt nedsenkbare plattformer. Størrelsen på de marine hjelpesystemene blir også beregnet
av systemet [6]. Noe tilsvarende har Selvaag BlueThink gjort innenfor byggebransjen, se House Designer 2.2.3.
Product life-cycle management, PLM
Det er veldig ofte stort fokus på utvikling av et produkt, der en kun ser på
konsekvenser valgene har frem til produksjon og salg av produktet. Ofte får
en ikke vite hvordan og hvor godt produktet fungerer i resten av livssyklusen,
og en har da heller ikke muligheter til å gjøre forbedringer basert på disse
erfaringene. Ved å ha en digital modell (BIM) der alle som er involvert i
produktets livsløp kan skaffe seg, og knytte ny informasjon til produktet,
har en mulighet til å gjenbruke denne informasjonen i neste prosjekt. Design
er en iterativ prosess, men uten å tilbakeføre informasjon fra senstadier i et
prosjekt (der ofte ikke designeren er involvert), vil en ha store problemer
med å utvikle produktet på samme måte som ved å gjøre dette. Product
lifecycle management (PLM) en måte å styre prosessen av hele livssyklusen
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til et produkt fra konsept til avhending. En har et system der en oppretter,
administrerer og bruker informasjon fra et nivå av prosjektet til et annet. Med
dette kan en oppnå at kunnskap fra et tidspunkt i prosjektet kan benyttes i
en annen fase, eller et annet prosjekt.
Figur 2.8 viser prosjektet på plannivå i de to øverste kvadrantene, og virkelig i de to nederste. På x-aksen vises graden av detaljer, det vil si at de to
kvadrantene til venstre eer man lite opptatt av detaljer, mens i de to til kvadrantene til høyre gis detaljene stor oppmerksomhet [11]. beginfigure[h!tp]

Figur 2.8: Ulike faser i PLM [11]
• 1.kvadrant: I den konseptfasen blir hovedaspektene diskutert, og valg
av konsept blir gjort (”Hovedgrep”).
• 2.kvadrant: Dette foregår detaljprosjektering og analyse. En finner her
frem til tekniske løsninger på grunnlag av det som ble bestemt i konseptfasen, og disse skal detaljeres ned til ønskelig nivå. Detaljeringsgraden øker utover hele denne perioden.
• 3.kvadrant: Her skal produktet realiseres, og produktet blir virkelighet.
Bygget skapes ved at små komponentene settes sammen, og en får ett
bygg.
• 4.kvadrant: Byggverket er ferdig og tatt i bruk. Funksjonaliteten er
stort sett bestemt av hvilke konsepter som er valgt, mens detaljene
først blir viktige når noe slutter å fungere.
Som en ser er det produktmodellen som binder disse fasene sammen, og
dersom man skal utvikle produktet videre, er en avhengig at kunnskap og
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informasjon fra alle disse nivåene blir ivaretatt.
PLM er en disiplin som har oppstått fra verktøy som CAD/CAM og PDM15 ,
og kan sees på som en integrasjon av disse verktøyene med metoder, personer
og prosesser gjennom alle stadier av et produkts livsløp. Det handler ikke
bare om programvareteknologi, men også om forretningsstrategi.
Mange programvareløsninger er utviklet til å organisere og integrere forskjellige faser av produktets livssyklus. PLM trenger ikke sees på som en enkelt
programvare, men en integrasjon av de ulike verktøyene for å ivareta den
allerede tilgjengelige informasjon. Det er altså snakk om et verktøy å kommunisere informasjon både innad i bedriften, og også utad med samarbeidene
partnere for å tilgjengeliggjøre informasjon om produktet, og høste erfaringer
fra alle ledd i produktets livssyklus.

Figur 2.9: PLM omfatter produktet fra ”fødsel til død”, og informasjonen om
produktet blir lagret i modellen av den. En bruker ulik programvare avhengig
av hvilken fase en er i, og hva en ønsker å gjøre [22].

15
Product Data Management (PDM), er en kategori programvare som administrerer
sett av data som definerer produkter, og sammenhengen mellom disse
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Begreper

Computer Aided Design, CAD
”Computer Aided Design” er et begrep som omfatter dataverktøy brukt av
ingeniører, arkitekter og andre innenfor utvikling av produkter. CAD har
sitt utspring fra skips-, fly- og bil- industrien, men er i dag i bruk innen de
aller fleste fagdisipliner som driver med produktutvikling. Tidligere ble CAD
forbundet utelukkende med geometrifremstilling, men i dag er dette bare en
del av formålet. For å kompensere for denne utvidede bruken, har det kommet
et utall forskjellige begreper som er mer eller mindre lette å skille fra CAD, og
for å slippe å skille på dem bruker vi mer og mer CAx 16 som et samlebegrep.
Felles for dem alle er at vi snakker om en datamodell som representerer et
eller annet fysisk fenomen. Forskjellen er mengden av informasjon som ligger
i modellen, om det kun omhandler geometri eller om det også ligger annen
informasjon som materialegenskaper, kostnad osv. Begrepet er etter mitt
syn dekkende uansett, da designet foregår på datamaskinen. Forandringer
er på hva en velger å legge vekt på i designprosessen, og hvordan en kan
nytte informasjonen som ligger ved. Her har utviklingen gått i retning av
nesten alle programmene behandler en modell, og ikke en tegning slik som
det tradisjonelle CAD-verktøyet, og det blir derfor ikke riktig å si at CAD
kun er geometrifremstilling.
Det er i all hovedsak fly-, båt- og bil- industrien som har drevet utviklingen
av disse verktøyene framover, og de har brukt disse modellene til å gjøre
tester de før kun utførte på fullskala modeller (prototyper). Disse programmene inneholder i dag både statiske, dynamiske og aerodynamiske analyser
som gjør at en kan optimalisere produktet til de formål det skal brukes.
Tretthets-analyser en tidligere måtte gjøre på prototypen over tid, kan kjøre
lenge før produktet er kommet i produksjon. Boeing 777 var verdens første
kommersielle fly som ble designet med 100% digital definsjon [3], på et CAD
program, CATIA17 , og det ble bevist at det er mulig å gjennomføre et så
stort prosjekt uten å produsere noen papir arbeidstegninger.
Modelleringsverktøy har også gjort det mulig å sette mye av produksjonen
ut til andre leverandører. En verifiserer at de ulike komponentene passer
sammen ved hjelp av CAD modellen, samt at en kan simulere sammenstillingsprosessen for å se at det dette lar seg gjøre. Ved f.eks en bilfabrikk kan
16

Byggebransjen har laget sin egen domenespesifikke versjon av CAx de kaller for BIM,
videre omtalt i 2.2.2
17
Catia er et av de store CAx systemene som omhandler det meste funksjonalitet begrepet omhandler. Systemet er laget av Dassault System, og er utviklet for fly- og bilindustrien, men er etterhvert brukt i mange bransjer. Dassault System har siden etableringen i 1981 utviklet seg til en av de store CAx programvarene, og omfatter i dag det
aller meste innenfor produksjonsprosessen i mange bransjer
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en velge å sette produksjonen av hele dashbordet ut til en underleverandør,
dersom de ønsker å gjøre endringer i opprinnelig design, kan de selv verifisere
at dette ikke har noen innvirkning på tilsluttende deler.
Building Information Model, BIM
BIM (Building Information Modeling) er et begrep som blir diskutert i alle
miljøer innenfor AEC-bransjen18 . Selv om det ikke er blitt tatt i bruk av
så veldig mange enda, er dette ofte tema på konferanser og i diverse forum. Terminologien BIM ble etablert av Jerry Laiserin for å beskrive "3D,
objekt-orientert, AEC-spesifikk CAD". En digital representasjon av en bygningsprosess for å forenkle utveksle informasjon og samarbeide på et digitalt
format, (ref :wikipedia). Dette er en av mange definisjoner på begrepet, men
felles for dem alle er at vi snakker om objekmodell som inneholder informasjon om bygningen den representerer. Den vesentlige forskjellen mellom BIM
og CAx er som nevnt at BIM kun omfatter modell (ikke tegning), samt at
den er innsnevret mot byggebransjen.
BIM omfatter veldig mye, og det er veldig mange oppfattelser om hva som
dekkes av begrepet og ikke. Det finnes vel heller ingen klar definisjon på hva
som er det ene eller andre, men en må godta at begrepet omfatter veldig
mye. En kan bruke BIM programvare på samme måte som en har brukt
tegneprogrammer tidligere, men en har muligheter langt utover det en har
hatt tidligere. Dette fordi en har all informasjon tilgjengelig, og en kan dele
og bruke denne informasjonen der det er ønskelig. Når man bruker 3D objektbasert teknologi og kobler denne med informasjon til det en modellerer,
så har prosjekterings avdelingene en raskere, enklere og bedre designprosess.
En har et verktøy der en kan gjenbruke kunnskap/informasjon om geometri,
kostnad, byggetid og andre utfordringer fra tidligere prosjekter. En reduserer
risikoen for kommunikasjonssvikt da en har muligheter for å jobbe mot den
samme modellen, og en har muligheter for å oppdage komplikasjoner19 lenge
før produksjonen er i gang. En kan på denne måten spare mye tid og penger
på et prosjekt ved å ta i bruk slike verktøy. Undersøkelser i byggenæringen viser at så mye som 20-30% av byggekostnadene skyldes oppsplitting av
prosesser og dårlig kommunikasjon [4]. Dette er problemer man i realiteten
kan marginalisere ved bruk av slike vektøy, der en jobber mot en konsis og
oppdatert modell hele tiden og samtidig kommuniserer på basis av denne
18

AEC-bransjen er arkitekt, ingeniør og konstruksjons- bransjen, (architecture, engineering og construction)
19
Det er ofte veldig vanskelig å se visse konflikter i en 3D virkelighet på basis av en
tegning (2D). Derfor kan det være en stor fordel å ha en 3D representasjon, der en kan
gågjennom hele modellen og se etter potensielle komplikasjoner. En har modell-sjekker
som gjør veldig mange slike tester for en, for eksempel "clash-testsom sjekker f.eks om to
rører går gjennom hverandre.
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modellen både innad og på tvers av bedriftene.
Programvare-uavhengig standard, IFC
"Industry Foundation Classes"(IFC) er et modellformat for standardisering
av BIM som har vært under utvikling av International alliance for interoperability (IAI) siden 1995. Denne standarden er kommet som en konsekvens av
at alle modelleringsprogrammene hadde sitt eget format, og en kunne ikke
dra nytte av all informasjonen modellen inneholdt ved å gå fra et program til
et annet. Arkitekten brukte kanskje ett program for å utforme huset, mens
de som regnet kalkyle på prosjektet måtte modellere alt på ny for å bruke
det i sine programmer osv. Med en standardisering vil en kunne eksportere
modellen, og importere den i det programmet som er ønskelig. Ikke minst vil
en kunne velge mellom den softwareleverandøren som leverer det ønskelige
programmet, uten å ta hensyn til om denne leverandøren er kompatibel med
eksisterende software i bedriften (så lenge det støtter IFC). Denne modellen
vil da være kommunikasjonsmetoden, der alle som jobber på prosjektet beriker den samme modellen, se Figur 2.11. Alle programmer som skal kunne
hevde å støtte IFC må igjennom en grundig sertifiserings test. Denne testen består i å bevise at programmet uten problemer kan kommunisere med
andre over IFC. Det benyttes blant annet IFC data fra utvalgte fullskala referanseprosjekter for å verifisere dette, og en ser på både innlesning av data
og lagring til IFC. Når en har bestått testen kan en benytte seg av logoen
til IAI, Figur 2.10.
IFC er bygget på ”STEP” 20 , som er en standard for representasjon og utveksling av produktinformasjon generelt. En tok utgangspunkt i denne, men
fant ut at en trengte en mer domenespesifikk modell, og har jobbet derfra
for å utvikle et modellformat for byggebransjen. IFC er et sett med klasser21 som er organisert i et hierarki, der alle klassene arver egenskaper av
”foreldreklassene” oppover i ”modelltreet”. De ulike datamodellene som skal
kunne konverteres til IFC er strukturert veldig forskjellig, derfor er sammenhengen mellom klassene bevist gjort abstrakt. Plasseringen på data i objekt i
modellen forteller sammenhengen mellom ulike objekter, slik at denne sammenhengen ikke nødvendigvis er gitt eksplisitt. Det er også mulig i noen
tilfeller å lagre samme informasjon til IFC på forskjellige måte, og en må
derfor ta hensyn til dette når data skal leses hentes fra IFC formatet22 .
20

STEP står forStandard for the Exchange of Product Model Data, og er en ISO sertifisert modellformat for utveksling av CAD-modeller (ISO 10303).
21
En klasse beskriver hvordan et objekt ser ut, hvilke funksjoner og variable det har.
En klasse kan på den måten sammenlignes med konstruksjonstegningen over et hus; den
beskriver hvordan man skal bygge huset og hva det skal inneholde, men konstruksjonstegningen er ikke selve huset. Du kan bygge flere hus (objekter) fra en tegning (klasse).
22
Det diskuteres om IFC er et format eller en datamodell (der data er strukturert i gitte
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Figur 2.10: De programmene som klarer sertifisering, får lov å bruke denne
logoen, [10]
International Framework for Dictionaries (IFD) er nasjonale referansebiblioteker som inneholder begreper med tilhørende definisjoner og oversettelse
av disse til andre språk. IFD gjør det mulig å standardisere all informasjon
som lages og utveksles i et byggeprosjekt, og sikrer at det ikke blir begått
missforståelser på grunn av uklare definisjoner av begrep og uttrykk. Det
vanligste eksempelet på nytten av en slik ”ordbok” er definisjon på ”dør”. Vi
i Norge mener dørkarm, hengsler og dørkarm når vi sier ”dør”, mens amerikanerene mener kun dørbladet (den amerikanske oversettelsen blir ”doorset”).
Sammenhengen mellom IFC og IFD er altså at IFD inneholder forklaringer
og oversettelser av begreper på de attributtene som IFC benytter. Norske
BARBi 23 er det største eksisterende IFD-biblioteket med mer enn 45 000
begreper og definisjoner på fem språk.
En har de siste årene sett en rask vekst i antall programmer som er IFCsertifisert, men det er fremdeles ting som tyder på at standarden ikke er i
utbredt bruk i næringen. Hovedproblemet med å utvikle en standard som
alle er enige om, er at alle softwareleverandører har hver sin måte å oppfatte
verden på. De har bygget opp programmene, som i utgangspunktet kanskje
har den samme funksjonalitet, på forskjellig måte. Alle ønsker at standarden
skal bygges opp slik som passer dem best.
Det finnes informasjon en normalt vil ha i et BIM program som i utgangspunktet ikke er støttet av IFC standarden, eksempler på dette er blant annet
materialtype i vegg, U-verdier for vegger, brennverdi for material osv. Derklasser med relasjoner). En betegner det som begge deler avhengig av bruken, og så lenge
en ikke blir forvirret av det er dette kanskje like greit.
23
BARBi er forkortelse for ”Bygg og Anlegg Referanse Bibliotek”
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Figur 2.11: IFC er informasjonsbærer, begrepene den bruker er definert i
IFD.
som en ønsker å ta med denne typen informasjon via IFC, kan en definere
”property set” som inneholder denne informasjonen. Det er også mulig å
definere nye klasser som ikke er definert i IFC. Dette kalles ”Proxies”, og
kan inneholde informasjon om geometri og egne ”property set”. Dersom en
definerer slik data utenom ”standard IFC”, må en selv sørge for at denne
informasjonen blir hentet ut av IFC modellen igjen. Dette sikrer ikke den
samspillsevne som en eksplisitt standard gjør, og det gjør at en må være
oppmerksom ved bruk av dette.
Selv om standarden ikke pr i dag er fullstendig, kan den likevel være fullt
brukende. Selv om dette i noen tilfeller blir fremstilt feil geometrisk dersom
en importerer en IFC-modell til et nytt program, kan en likevel finne informasjonen en vil ha ved å enten gå inn på hvert enkelt objekt i programmet
eller åpne IFC-filen i en tekstbehandler. Styrken er også svakheten til standarden, den skal omfatte alle måter å bygge opp en modell på. Dette gjør
at selv om en har et program som er IFC-sertifisert, kan en ikke stole på at
denne uten informasjonstap kan skrive/lese fra IFC. Som nevnt er det mulig
å lagre samme informasjon til IFC på ulik måte, noe som gjør at en også
må lese inn informasjon like mange måter. Har en ikke kontroll på hvilken
informasjon som ligger i modellen og hvordan denne er lagret, kan en ha
store problemer med å kunne nyttegjøre seg av formatet.
For å ha kontoll på informasjonsflyten har derfor kommet med ”Information
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Delivery Manual” (IDM), som skal bidra til at kommunikasjonen via en modell blir lettere. IDM er en avtale mellom informasjons- sender og -mottaker
om hvilken informasjon som skal være med. På denne måten kan en spesifisere hvordan informasjonen i IFC er lagret, og hvordan den skal hentes
ut for å ivareta informasjon lagret i den. Denne avtalen er fagspesifikk og
formålspesifikk (i motsetning til IFD som gjelder for hele bransjen), og det
finnes derfor mange av denne for hver IFC avhengig av hvilken informasjon
en er interessert i.

Figur 2.12: IDM for hvert enkelt fagfelt
Figur 2.12 er et utsnitt av Figur 2.11, og viser at det finnes en IDM for hver
fagretning som ønsker å lese/lagre informasjon fra IFC. En som skal foreta
styrkeberegninger på et bygg trenger informasjon om geometri, laster og
materialegenskap. Derimot er det ikke så interessant å få med opplysninger
om U-verdier, lysforhold osv. For å definere hvilken informasjon som skal
være med, og hvordan denne er organisert har en avtaler (IDM) mellom
sender og mottaker.

2.2.3

Dataverktøy benyttet i oppgaven

House Designer og Supervisor er programvare som Selvaag BlueThink har
utviklet, og bruk av disse har stått sentralt i denne oppgaven. Som nevnt
i 2.2.1 er det i KBE-systemer veldig viktig å vedlikeholde og oppdatere slike systemer for at det skal ha noen verdi, og for dette har Selvaag også et
program de kaller Experience. I tillegg har de også et program som de kaller
Master Planner, hvor tidligfasevurderinger og konseptutvikling av boliger
gjøres. Sammen kalles denne programpakken CASA Knowledge Suite se Figur 2.13. Dette er programvare for industrialisert boligbygging som skal går
over hele byggeprosessen.
Øvrig programvare som er benyttet er valgt enten fordi de er i dirkete samspille med House Designer og Supervisor, eller fordi Selvaag har tilgjengelige
lisenser og erfaring med verktøyene.
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Figur 2.13: CASA Knowledge Suite [1]
House Designer
Versjonen av House Designer benyttet i forbindelsen med oppgaven er ikke
endelig, og justeringer, endringen og annen utvikling skjer fortløpende. Programmet er likevel fult brukbart i dag, og det gjør at en får hjelp til å finne
gode og gjennomtenkte planløsninger, selv om en ikke i utgangspunktet har
inngående kunnskap om gjeldende regelverk.
Dette er et KBE-program (se 2.2.1) som på basis av forskjellige regelsett
genererer opp en modell som er i henhold til disse, og består da først og
fremst av genererende regler. De er organisert slik at en kan velge hvilke typer
regelsett en ønsker å validere leiligheten/huset etter. De valgbare regelsettene
en velger blant, utover bygningsforskriftene, er krav til praktisk utførelse som
Husbankens livsløpstandard 24 , Husbankstandard eller en kan definere egne
standarder og utførelsesregler innad i bedriftene, som da er validerenderegler.
House Designer er ment å være et utviklingsverktøy for å finne best mulige
planløsninger, og måten man finner frem til denne løsningen er å jobbe på
et veldig overordnet nivå. Når en jobber i House Designeren bryr en seg
bare om hvordan veggene og rom skal stå plassert i forhold til hverandre,
og hvordan innredningen skal være plassert innenfor disse. Når en har laget
en løsning, kan en kjøre sjekker på denne og få tilbakemelding på om det er
24

Boliger med livsløpstandard skal være en minstestandard for at folk skal kunne bli boende så lenge de ønsker i sin egen bolig. Eksempel på krav er at badet skal være funksjonelt
med plass nok for rullestolbruker, og det må ligge i samme plan som hovedinngangen.
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Figur 2.14: Editor for innredning
noe som er i strid med regelsettene. Målet er ikke å få laget en planløsning
som er feilfri etter House Designer sin regelsjekk, men å få et valg som er
gjennomtenkt og byggbart. Når en har kommet frem til en løsning en synes
er bra, genererer programmet opp en modell i DDS ArkPartner hvor en kan
gjøre den siste ”finishen”. En sitter da med en langt på vei ferdig BIM av
huset i DDS. Denne måten er veldig forenelig med Figur 2.4, hvor en legger
mye jobb i starten av prosjektet, der en også fort får god informasjon en kan
ta kvalifiserte beslutninger på bakgrunn av.
Mange av reglene i livsløpstandarden og husbankstandarden setter krav til
antall skaper, plass mellom skaper osv, og en får derfor ikke validert en
planløsning før en har ”møblert” leiligheten ferdig. En har derfor muligheter
for å sette inn skaper, senger, innreding osv for å også validere etter disse
reglene. Det finnes en egen editor i House Designer som en kan lage egne
utstyrsgrupper som foreksempel en gitt kjøkkeninnredning, se Figur 2.14.
Her definerer man skaper utstyr og tomrom der det skal være, og der hvor
avstanden kan variere setter man inn fjører som gjør det mulig å bruke det
samme kjøkkenet i ulike rom.
Den store styrken til House Designer er at en kan fort skissere opp ulike
planløsninger med forskjellig innredning, og på basis av denne få generert
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Figur 2.15: Kjøkkenet fra Figur 2.14 i DDS

Figur 2.16: Skjermbilde fra House Designer

2.2. INFORMASJONSSYSTEMER

31

Figur 2.17: House Designer gir oss en BIM
opp relativt ”ferdig” modell i DDS. Samtidig får en også tilbakemeldinger på
ting som er i strid enten med lovgivning eller diverse standarder. Det er da
også veldig enkelt å ha en iterativ utviklingsprosess ved at en går tilbake i
House Designer og gjør endringene, og får opp en ny DDS modell.
Som en ser i Figur 2.16 et skjermbildet fra House Designer. Man definerer
rom basert på ”ledelinjer” (horisontale og vertikale linjer på figuren røde),
disse kan en flytte på noe som fører til at man enkelt kan endre størrelse
og utforming på løsningen. Man setter så innredningen inn i huset, plassert
rundt på angitte steder. Når dette er gjort, genererer House Designer en
modell man kan åpne i DDS. Denne modellen er ikke ferdig, men mye av
grovmodelleringa er nå gjort. En kan gå inn å gjøre endringer som er ønskelige
direkte i DDS-modelen. Det jobbes i dag med en utvikling som gjør det mulig
å ta modellen tilbake i House Designer etter at en har gjort disse endringene.
En kan da få evaluert endringene man har gjort, noe som igjen forenkler
den iterative prosessen produktutvikling er. En får også kommentarer fra
evalueringen til House Designer inn i DDS, slik at man enklere kan gjøre de
endringene som må til, rød skrift er ting som er i strid med regler, gulgrøn
skrift er anbefalinger og blå skrift er forklaring på valg Figur 2.18.
Som en ser på Figur B.5 er modellen relativt ferdig, et viktig moment er at
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Figur 2.18: Kommentarer fra House Designer i DDS

en får opp en BIM. En kan ta modellen vurdere hvordan plantegningene ser
ut i 3D, som gjør at det er lettere å ta stilling til om dette er en god løsning.
En får også sett møbler satt inn i rett målestokk, og på den måten finne ut
hvordan møbleringen bør gjøres best mulig. I tillegg til dette kan man også
kjøre for eksempel varmetaps-analyser og kostnads- analyser uten å måtte
modellere den opp på ny. House Designer støtter også IFC, så en trenger
derfor ikke benytte seg av DDS dersom man heller vil benytte seg av andre
BIM verktøy, se 2.2.2.
Figur 2.19 viser hvordan designfasen vil være dersom man benytter seg av
House Designer og Supervisor. Planløsning og størrelse på huset blir bestemt
i House Designer hvor man også setter inn møbler for å vurdere huset slik som
det skal være. Det er her veldig enkelt å endre størrelse og form på rommene
ved å dra ”ledelinjene” i forhold til hverandre. Når en har funnet en løsning
man er fornøyd med, genererer man DDS-modellen automatisk. En får nå
opp validering og eventuelle kommentarer fra regelsettene en har valgt, og
en kan enten gå tilbake til House Designer for å rette dem opp, eller man
kan gjøre endringene i DDS/Supervisor. Dersom man ønsker en ”Supervisormodell” av huset, må man parametrisere og organisere DDS-koden, se 3.1.1
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Figur 2.19: Flytskjema for House Designer, design er en iterativ prosess. En
utvikler først en planløsning man er fornøyd med i House Designer, deretter
genererer man en modell man parameterstyre i Supervisor/DDS.
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Supervisor
Dette er et program som er ment for å automatisere modelleringen av bygg
som det bygges mange av, gjerne leilighetsblokker der det finnnes mange
leiligheter som hver har et variasjonsrom. Det omhandler i dag en type
altangangs- leiligheter, der en kan kombinere noen alternative løsninger til en
leilighetsblokk. Det er altså en automatisert modell som ved hjelp av regler og
sjekker hjelper brukeren til å sette sammen mange forskjellige kombinasjoner
av leilighetsalternativer til en leilighetsblokk, med tilhørende prosjekteringsgrunnlag. Dette gjør det mulig å prosjektere et helt bygg på veldig kort
tid sammenlignet med tradisjonelle metoder, samtidig som en sitter med en
komplett digital modell med de fordeler det medfører.
Supervisor kan sees på som et konsept som går ut på å ha en modell det er
mulig å manipulere på ulike måter, og der det er logikk i form av regler som
hjelper det til å komme frem til kombinasjoner som er verifiserte og mulig å
bygge. I denne oppgaven har jeg ikke benytte programmet Supervisor, men
refererer til konseptet det bygger på.

Figur 2.20: Bilder fra Supervisor og DDS.
Supervisor er et program som fungerer som et grensesnitt mot et BIM verktøy, og styrer hvordan dette skal bygge opp modellen. I dag er det DDS
ArkPartner som benyttes til dette, men det samme kan gjøres med andre
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verktøy. En legger her inn logikk som gjør at funksjonelle avhengigheter blir
ivaretatt, og at alle løsningene som brukeren kan foreta seg er verifiserte.
På denne måten kan en enkelt og raskt generere ulike instanser av det som
modellen representerer.
Den eksisterende versjonen av Supervisor starter man med det grunnleggende hvor man bestemmer hvor mange etasjer bygget skal ha, og hvor mange
leiligheter som skal være i lengderetningen. Enkle regler slår allerede her inn,
og sier at dersom bygget er høyere enn to etasjer, må man ha trappehus i
stede for rett trapp. Etterpå går man inn i hver enkelt leilighet og bestemmer
hvordan de skal se ut. Supervisor passer da på de funksjonelle avhengighetene som rørgater, fasade bestemte føringer og lignende som er føringer som
kommer fra resten av bygget. Det finnes ikke grenser for hvor mye en kan
legge inn av regler, bare disse kan defineres konsist og entydig. Imidlertid
er det kanskje ikke alle ting en ønsker å legge inn i form av regler, da dette ofte kan koste mye resurser sammenlignet med å gå inn i modellen som
Supervisor genererer for å gjøre noen ting manuelt. Hva som blir med som
blir automatiserte regler og ikke er hele tiden en avveining av hva en synes
er fornuftig.
Som en ser på Figur 2.20 jobber man i et eget GUI som manipulerer DDSmodellen innenfor et gitt variasjonsrom. Man får da ut en fullverdig BIM
som man kan bruke som om en hadde vært modellert som vanlig. Eksportmuligheter til blant annet IFC fungerer som vanlig fra DDS.
Noen grundig spesifikasjon på hvordan Supervisor fungerer blir ikke beskrevet, men det er som Figur 2.21 viser et grensesnitt som benytter seg av
en ”regel-konfigurator” og en ”modell-konfigurator” som bygger opp modellen. Denne oppdelingen gjør at en lettere kan vedlikeholde reglene og utvide
programmet til å omfatte flere typer modeller.

Figur 2.21: Figuren viser hvordan Supervisor er oppbygd.
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Data Design System, DDS ArkPartner
DDS ArkPartner et BIM verktøy fra et norsk firma som heter Data Design
System. En modellerer bygninger i 3D ved hjelp av ferdigdefinerte hjelpefunksjoner som blant annet vegg- og tak- funksjoner. Som de fleste andre
BIM verktøy får opp en 3D modell som inneholder mye mer informasjon
enn bare geometrien, og en kan bruke denne informasjonen på ulike måter.
Programmene er og IFC versjon 2X3 kompatible, slik at en kan eksportere
den og gjøre videre tester på uavhengige modellsjekk programmer25 . Det er
et vesentlig punkt at dette er et BIM verktøy og ikke et tegneprogram, og en
har muligheter for å benytte seg av den informasjonen som ligger i modellen.
Dette kan man gjøre i form av å ta ut kapplister, generere produksjonsfiler
til CNC maskiner, gjøre priskalkyle osv. DDS er flinke på tilretteleggingen
for bruk av CNC-maskiner, og en kan ut fra den programmet få generert ut
kodene til disse.

Figur 2.22: Perspektivtegning av en bolig
DDS er et prosedyreorientert program der oppbyggingen er veldig avhengig
av rekkefølgen de blir utført i. Oppbyggingen skjer sekvensielt, og informasjon knyttes til elementene når en setter de inn. Dette medfører at det er
tungvindt å gjøre endringer, da dette ikke gjøres i arkitektens grensesnitt.
25

Et eksempel på en slik sjekker er Solibri Model Checker, her kan en kjøre blant annet
kollisjonstester for å se om det er konflikt mellom for eksempel et rør og en vegg. Slike
tester hjelper en å finne feil før en setter i gang med produksjonen.
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Denne oppbyggingen fører imidlertid også til at den er enkel å konvertere
til CNC-kode, og en kan ved å sette seg inn i ”modelleringskoden” bruke
programmet til å automatisere mange prosesser slik som Supervisor gjør, se
2.2.3.
Det finnes to måter å modellere i DDS, den mest vanlige er å bruke ”arkitektmåten” som er å benytte seg av det grafiske grensesnittet i programmet.
En tegner opp vegger ved å klikke der hjørnene skal være osv. Den andre
metoden er å programmere kommandoer som DDS forstår. Dette kan kalles
”ingeniørmetoden”, og krever litt mer forståelse av hvordan programmet fungerer. Som nevnt er programmet sekvensielt, noe som betyr at resultatet er
avhengig av rekkefølgen ting blir gjort på. Ved å benytte denne måten kan
en også automatisere innlesning av modeller i DDS, noe som blant annet
”Supervisor” og ”House Designer” benytter seg av.

Figur 2.23: Bilde av kjøkken generert i DDS
En fordel med alle BIM-verktøy er at en han muligheter for å vise produktene i en 3D-fremstilling26 , noe som gjør at en lettere kan se svakheter og
utfordringer en kanskje ikke like lett kan få øye på ved vanlige plantegninger. Når en på en tradisjonell plantegning har lagt inn informasjon om alt
som skal inn i bygget, er det veldig mange kryssende rører, kabler, bærende
26

3D er teknisk umulig å vise på en flat skjerm, men en har muligheter til å navigere i
modellen og flytte ”kameraet” i alle retninger. Dette gir en 3D etterligning, og en oppfatter
modellen som romlig på en helt annen måte en vanlige plan- og snitt- tegninger.
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konstruksjon og lignende. Det kan være veldig vanskelig å påpeke eventuelle konflikter mellom kryssende komponenter dersom de kun vurderes ut fra
plantegninger, og disse feilene blir ofte ikke oppdaget før bygget er under
oppføring. Ved å gå over til modell der en kan ”gå gjennom” bygningen eller
kjøre ”crash- test” kan ofte disse feilene bli oppdaget i tidligfasen.
Disse programmene har som regel også muligheter for å generere naturtro
bilder som en kan bruke i kataloger og prospekter, eller som er bare for å
vurdere de ulike løsningene. Siden modellen inneholder informasjon om hele
bygget, kan en også hente ut dør- og vindus- skjema, mengdelister av de ulike
matreal, plantegninger osv.
Programvare i samspill
Dersom BA-bransjen vil gå over til en digital prosjekteringsmetode, finnes
det i dag en mengde programvare en kan benytte til å imitere den konvensjonelle arbeidsmetodene som brukes i dag. Utfordringen i dag ligger i å få
informasjonsflyten til å gå smertefritt fra et program til et annet. Dersom
dette ikke er på plass, vil en måtte modellere bygningen i hvert program,
noe som fører til merarbeid. Som omtalt i 2.2.2 er det sterke krefter i gang
med å utvikle en modellstandard, og en kan regne med at informasjonsflyten
vil fungere bedre og bedre med tiden. Om en anser denne forutsetningen på
plass, har en i dag dataverktøy som dekker de fleste fagområder, utfordringen
er å bruke disse fornuftig.
Her er noen eksempler på programvare som kan brukes i en industrialisert
byggeprosess.
• Gemini terreng er et GIS-program27 som en kan bruke til å planlegge
utsetting av boliger i terrenget. En kan her laste inn reguleringsplaner og andre kartdata for det aktuelle området, for å se om det en
planlegger ser fornuftig ut. En kan også plassere inn byggegroper til
bygningen, og se på hvor mye masser som må flyttes på, og hvordan
dette regnskapet går opp. Samtidig kan en gjøre forskjellige analyser
blant annet på lysforhold og synlighets-analyser. En kan også planlegge veitilkomst til områder, og gjøre de samme masse-beregningene på
disse. Når en har modellert opp bygningen, kan en også plassere dette
ut i byggegropa, slik at en ser hvordan bygningen tar seg ut i terrenget.
• Solibri Model Checker er et program som sjekker IFC- modeller. Denne
sjekker om det er noen bygningsdeler som har kollisjon (som går gjennom hverandre), om den er i henhold til reguleringsplan samt at den
sjekker opp mot diverse bygningslover. Singapore har, som første land
27
GIS står for geografisk informasjons system, og omhandler egentlig alt som har med
kart å gjøre.
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i verden, gått over til å behandle byggesaker på basis av en BIM, og
behandlingen av byggesøknaden blir da behandlet av en modell-sjekker
som Solibri sin [5].
• Focus konstruksjon er et beregningsprogram som gjør statiske analyser
av enkelte bygningsdeler. Mange bygningsdeler må verifiseres at de
holder de laster (med tilhørende lastfaktorer) som de blir utsatt for, og
en må da sjekke disse bygningsdelene i et slikt program. De jobber også
med å få til dynamiske analyser som i tillegg til de statiske kreftene
også tar hensyn til disse virkningene.
• 3D studio Max er et reint visualiseringsprogram som kan benyttes for
eksempel til å lage fine presentasjoner og reklamefilmer av boliger. Ofte
finnes det enkle visualiseringsmuligheter innebygget i de ulike BIM programvaren, men ofte blir dette for enkelt for å brukes på prospekter.
3ds max kan kan importere modellen slik at en benytter allerede eksisterende modell også her.

40

KAPITTEL 2. DEL 1

Kapittel 3

DEL 2
3.1

Industrialisert byggeprosess

Som nevnt er et viktig ledd mot industrialiseringen av byggebransjen å innføre dataverktøy i hele prosjektløpet, og få nyttet disse på en god måte. De
fleste av de nødvendige verktøyene er i dag tilgjengelige, men det å finne frem
til riktig bruk av disse kan være en utfordring. Del 2 av denne rapporten vil
prøve ut hvordan det er å bruke disse verktøyene i en ”reell” prosjektering av
bolig, og se på måter en bør bruke verktøyene, for å utnytte dem og personell
mest mulig effektivt.

3.1.1

Eksempel 1, ”Industrialisert Prosjektering”

I dette eksempelet skal en mulig prosjekterings-metode gjennomføres, der
det legges vekt på å følge industrialisert tankegang. Som nevnt kan innføringen av BIM i prosjekteringen medføre endringer i arbeidsmetode, og dette
er et av momentene som skal prøves ut. Målet er å ta prosjektering fra konseptutvikling til ferdig modell (BIM), med bruk av tilgjengelig programvare
beskrevet tidligere i oppgaven.

Konseptutvikling
Ved utvikling av et nytt produkt, kan det som nevnt i 2.1.1 være nyttig
å samle kompetanse fra flere fagområder. Personell med ulik bakgrunn ser
på samme sak på forskjellig måte, og en får derfor vurdert produktet mer
helhetlig. For å prøve ut hvordan en kan benytte seg av BIM i dette stadiet
41
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av et prosjekt, var det ønskelig å samle en ekspertgruppe 1 med ulik bakgrunn
for å gjøre dette i praksis. Denne gruppen ble satt sammen av personell fra
Selvaag Gruppen, og målet var å dekke de ulike fagfeltene med tilknytting
til denne fasen av prosjektet.
Gruppens deltakere:
• Inger Lise Eltvik. Jobber nå i Selvaag BlueThink, men har erfaring som
arkitekt i Vestlandshus. Erfaring gjør at Inger Lise Eltvik vet veldig
godt hvilke endringer kunder ønsker å foreta i et kataloghus.
• Erling Fyhn. Jobber nå i Selvaag Gruppen, og er utdannet sivilingeniør
innen bygg. Erling Fyhn jobber til daglig med utvikling av modulbaserte hus av lettbetong, noe som gjør at han innhar mye kunnskap om
hvilke føringer som ligger ved industrialisert produksjon.
• Eilif Hjelseth. Jobber nå i Selvaag BlueThink, men har bred erfaring
innen bygg. Eilif Hjelseth er med på utvikling av ”Supervisor”, og jobber
mye med DDS i denne forbindelsen.
Av praktiske årsaker ble gruppens samling satt til en time, noe som la begrensninger på hvor mye som kunne utrettes i dette møtet. For å ha et
utgangspunkt for møtet ble derfor noen rammer lagt for hvordan huset skulle se ut. Utgangspunktet ble et 150 kvadratmeter stort hus, over 1,5 etasje
der omrisset ble bestemt på forhånd, se Figur 3.1 og 3.2. Størrelsen på huset ble bevist satt til å være ganske stort, siden det er da en har mulighet
til å få frem størst variasjonsrom på hvilke ønsker som bør være med. En
har her plass til flere ”spesialrom” 2 , mens en i mindre hus og leiligheter må
konsentrere seg om ”standardrom” 3 .
Forslag til en løsning ble modellert i House Designer på forhånd, slik at det
var mulig å benytte disse under møtet, se Figur 3.4 og 3.5. For å ha et
eksempel å ta utgangspunkt i, ble det også laget et rominndelings-forslag
med utgangspunkt i disse omrissene. Fokus i møte ble da å se på hvilke
endringer som er ønskelig å gjøre for kunde, og hvilke konsekvenser dette
vil ha for bygget, kostnader og produksjon. Med utgangspunkt MC-teori, se
2.1.2, er det ikke ønskelig å gjøre alle valg tilgjengelig. Likevel bør en kunne
gjøre nok valg til at kunden føler at de har satt sitt preg på bygget, og at
det har tilfredsstilt sine behov.
1

En ekspertgruppe er en gruppe sakkyndige personer, satt sammen på bakgrunn av
deres kunnskap, erfaring og utdannelse.
2
Med spesialrom menes bibliotek, trimrom, musikkrom, omkledningsrom og lignende.
Dette er rom som ikke må være med, men som kan være kjekt å ha dersom man har plass.
3
Standardrom er rom som må være med i en bolig. Eksempler på dette er soverom,
stue, kjøkken og bad. Disse må være med uavhengig av størrelse på bolig. Unntaket kan
være på veldig små leiligheter der en velger å kombinere noen av disse alternativene, som
for eksempel stue/kjøkken/soverom er slått sammen.
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Figur 3.1: Omriss 1.etg. konseptutvikling, uten trapp.

Dette eksempelet ble endel forenklet da det ville tatt mye tid og beslaglagt
for mye ressurser til å få det gjennomført et gitt tilfelle av konseptutvikling.
Målet var å få innspill på hvilke endringsmuligheter kunder ønsker seg når
de skal kjøpe bolig, og hvilke av disse endringene det er hensiktsmessig å ha
med. Et annet moment var å se på hvordan ”House Designer” i bruk i en
gruppe, og hvilke fordeler dette førte med seg.
Selv i et såpass kort møte kom det mye konstruktivt ut av samlingen. Det
ble påpekt mange momenter som kundene er opptatt av, og hvor stor grad
disse blir vektlagt i en kjøpsprosess. Hovedpunktene er gjengitt i tabellen
nedenfor. Et slikt møte ville normalt sett gått over en litt lengre tid, og
vært oppdelt i to ganger. I tiden mellom møtene kunne en jobbet videre
med alternativer som igjen kunne blitt diskutert og vurdert på siste møtet.
Vi kom likevel frem til en mulig løsning på 1.etasje. Denne løsningen tok vi
opp i DDS og fikk vurdert den i romlig versjon, og sett tilbakemeldingen
som ”House Designer” kommer med. Dette viser noe av styrken til ”House
Designer”, som foruten å gi tilbakemeldinger på spesifikke regler- også gir en
relativ komplett BIM som gjør at en kan gjøre nye vurderinger og analyser
i andre programmer.
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Figur 3.2: Omriss 2.etg. konseptutvikling

Figur 3.3: Type endringer i konseptfase
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Figur 3.4: Forslag til planløsning 1. etg.
Rom
Kjøkken
Bad
Vaskerom
Sov 1.etg
Sov 2.etg
Ant rom
Spesialrom

F orm/plassering
Bør ha to plasseringer, (hjørne/inngang)
Bad i alle etg det er soverom, mindre
mindre bad i 1.etg, vil heller ha vaskerom
Alle vil ha eget vaskerom
i et hus av denne størrelse
Dette kan brukes som hybbyrom for folk
som ikke er opptatt av å ha soverom i første
1.stort sov m/gard, mindre barnerom
heller lekerom enn stort barnerom
Relativt små barnerom, lek/tv i loftstue
Ikke egne rom, benytter soverom

Antall
1

Standard
Stor variasjon
Stor variasjon

1

Liten variasjon

1

Liten variasjon

2-4

Liten variasjon

1

Liten variasjon
Liten variasjon

Hovedstyrken til program som House Designer er likevel at en kan arbeide
på et veldig overordnet og lite detaljert nivå, men likevel få ut en BIM som
inneholder veldig mye informasjon. Denne bygges videre, og er således ikke
bortkastet. Å gjøre denne modellen ferdig byr på mange goder som kan være
verdifulle når beste løsning skal vurderes, og modellen ble derfor videreutviklet med en løsning for å vise disse godene.
En annen ting å tenke på er at kundene kan ta beslutninger på et mye
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Figur 3.5: Forslag til planløsning 2. etg.
bredere grunnlag enn hva en gjør i dag. Å putte innredning og møbler inn i
en modell er bortkastet med tanke på at huset selges uten disse, men kan ha
stor betydning for hvilke romløsninger osv en ønsker å ta. Å kunne møblere
huset med møbler som blir representert i rett skala etter kundens ønske, gjør
at de kan gjør vurderinger som ikke blir gjort i dag.
Bildet fra kjøkkenet i Figur 3.6 er nok ikke av en slik bildekvalitet til at en
kjøkkenprodusent ville brukt det i en produktkatalog, men kan likevel være
mer enn godt nok til at kunden kan ta beslutning om dette er en ønskelig
løsning. Dette bygger opp under MC-konseptet der en går for løsninger som
gir ”mer for mindre”, dette er bilder en får gratis dersom man har modellen
i DDS eller andre tilsvarende programmer. I B.1 er det en enkel ”brosjyre”
fra eksempelhuset der bilder fra DDS er benyttet, her er det brukt minimalt
med arbeidsinnsats på det kosmetiske og er kun for å illustrere mulighetene
selv med ytterst små midler.
Selv om en har en fullverdig BIM kan det være ønskelig å ha endel tilgjengelig papirunderlag av den tradisjonelle sorten til bruk i byggesøknad eller
som arbeidstegninger til byggeplassen, se Figur 3.8, 3.9 og 3.10. Med disse
dataverktøyene kan man også hente ut disse dataene om ønskelig. Den store styrken framfor å lage disse for hånd er at man med få tastetrykk kan
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Figur 3.6: Perspektivbilde av kjøkken i eksempelhuset.

Figur 3.7: Tenkt detalj for innfesting toalett på bad hentet fra 3.8.
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bestemme hvilke rapporter man skal generere, og hva som skal være med i
disse rapportene. Modellen er bygget opp av objekter, og er der er mulig å
skru av visning av en eller flere av disse om ønskelig. En kan også klippe ut
deler av bygningen og lage detaljtegninger for for eksempel innfestning av
toalett som i Figur 3.7 som monteringsanvisnig. Dette er selvsagt tegninger
man også lager i dag, men forskjellen er at man gjerne lager disse manuelt i
for eksempel Autocad (som er et reint tegneprogram).

Figur 3.8: Arbeidstegning 1.etg eksempelhus, her uten møblene men med
fast innredning.
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Figur 3.9: Arbeidstegning 2.etg eksempelhus, her er også møblene tegnet inn.

Figur 3.10: Fasadetegninger for eksempelhus.
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Kundetilpasninger av produktmodell
For å ta eksempelet fra 3.1.1 og få det til å passe til Mass Customization
konseptet, er det ønskelig å få til en ”supervisor” modell av et bolighus.
For å ivareta arbeid gjort i tidligfasen, er det ønskelig å jobbe videre med
modellen fra ”House Designer”. Av praktiske årsaker ble konseptutviklinga i
3.1.1 gjennomført noe seint til at dette eksempelet kunne bygge videre på
modellen laget av der. Det ble derfor laget en ny modell i ”House Designer”
basert på Selvaag Selvida[1] sitt hus, se Figur 3.11.

Figur 3.11: Modellen i House Designer
Målet med dette eksempelet er å komme frem til en hustype til en huskatalog
for en ferdighuskjede, der boligkjøper kan modifisere huset etter sitt behov
og ønsker samtidig som en ivaretar de industrielle prinsipper. I stede for å
skrive ut katalogen på papir, kan en ha en modell tilgjengelig slik at kundene
kan se en 3D representasjon av boligen de er interessert i. De kan på den
måten bedre vurdere løsningene, og komme med forslag til endringer. En del
endringer er parameterstyrt, slik at en i modellen kan velge mellom ulike
alternativer til utforming av huset. Hvilke endringer som er tilgjengelige
er bestemt av et konseptutviklings-team som i 3.1.1, se 3.13. Her tar en
hensyn til hvilke endringer som er vanligst for kunden å foreta seg, men også
realiserbarheten og økonomiske konsekvenser for disse valgene.
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Figur 3.12: Perspektivtegning fra DDS
Spørreundersøkelsen foretatt i prosjektoppgaven høst 2006 blant ferdighuskjeder i Trondheim [20], viste at samtlige av kundene deres ønsket å foreta
endringer på kataloghuset. Derimot var det ingen som hadde et apparat som
hånderte disse endringene for dem godt nok, og måten en foretok endringene
var å sende plantegninger til arkitekt med ønsker om endring. Tegningen ble
derfra sendt videre til ingeniør som prosjekterte og verifiserte bygget, før de
ble sendt til ”kalkyle-avdelingen” for å fastsette en kostnadsendring.
Ved en slik parameterstyrt modell har en industrialisert tilnærming til prosjektering som medfører at kundene kan få ”mer for mindre”. Beslutningsgrunnlaget kunden velger ut i fra er bedre, og reduserte kostnader for prosjektering på hver endring gjør at prisene holdes nede. Et viktig moment
var å kunne benytte DDS-modellen generert av ”House Designer”. Dette underbygger en naturlig informasjonsflyt, der produktet blir utviklet i ”House
Designer” og deretter blir modellen benyttet videre i prosessen.
Det ”House Desinger” egentlig genererer er en rekke kommandoer bygget sekvensielt opp i en tekstfil. Denne filen er bygget opp slik at DDS kan lese inn,
og modellere opp bygningen. DDS bygger opp koden etter ”fil i fil” metoden.
Den grupperer kode som hører sammen, og setter dem i en fil som kalles. For
eksempel er innredning (AP-A) en samling av all innredning, og denne igjen
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Figur 3.13: Oversikt over mulige kundevalg
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Figur 3.14: Bilde som viser ”Medium” L-kjøkken Figur 3.13, her høyrevendt.

Figur 3.15: Bilde som viser ”Stor” L-kjøkken Figur 3.13, her venstrevendt.
Dersom denne løsningen blir valgt, blir også vinduet flyttet og høyden på
vinduet endret.
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Figur 3.16: Bildet viser furu valgt under parkett i Figur 3.13

Figur 3.17: Bildet viser eik valgt under parkett i Figur 3.13
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består av alle de forskjellige innredningene (AP-1 osv). Disse er plassert i
filen "AP-A"med koordinater til et referansesystem, slik at de modelleres
på riktig plass i forhold til hverandre og bygget forøvrig. Andre innstillinger
kan også legges inn i denne filen. Denne filstrukturen gjør det mulig å sette
en parameter som bestemmer om de ulike filene skal settes inn eller ikke.
Dette gjør at en kan endre på bygget ved å gå inn i tekstfilen og programmere om modellen derfra. Ved å sette parameter på grupper av kommandoer
som henger sammen, kan en velge å skru av og på disse. For eksempel når
DDS skal tegne opp en vegg, definerer den først et referansepunkt, deretter
bestemmes hvilken type vegg som skal settes inn, veggens referansepunkt 4 ,
vegghøyde, startpunkt og sluttpunkt. Ved å klippe ut alle kommandoer som
naturlig henger sammen, og sette disse i egne filer, kan en velge å skru dem
av og på etter ønske i en ”styringsfil”.
Definisjon av parameter som styrer om yttervegg skal tegnes opp eller ikke.
Parameterens navn er 1301, og kalles kun dersom andre verdi er lik 1. Dette
fungerer da som en bryter for om den skal tegnes opp eller ikke. Slike ble
laget for alle filene jeg ønsket å ha mulighet for å skru av eller på:
Yttervegger - (N_ytter)
D#,1301.000,1.000,0.000,0.000 $
I tillegg satte jeg parameter som styrer vindus-, dør- og vegg- type, slagretning på dør. Disse parameterene endrer til alternativer, og har en standardverdi om ingenting annet er definert. Slike styringer kan settes på andre ting
som for eksempel vegghøyde osv:
$$
Dor slagretning (1,2,3 eller fire)
D#,1031.000,2.000,0.000,0.000
$$
Her settes ytterveggen inn ved at en kaller parameteren over. Dette gjør den
ved at den sjekker den andre verdien i parameteren som heter 1301. Dersom
denne er 1 setter den inn filen som heter N_ytter, dersom den er 0 hopper
den over dette:
YTTERVEGG
C#,3.000,1301.000,0.000,9.000
NF,0.000
N_ytter
FI,0.000,0.000,0.000
M#,9.000
4
Veggens referansepunkt er en bestemmelse om en skal referere til innside, utside eller
midten av veggen ved målsetting.
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Dette er kode hentet fra ”styrefila” til modellen, se Figur 2.20. Resten av
koden til denne fila ligger finnes i B.3.1. De andre filene som ble endret på
finnes i B.3.2. Styrefila er ”assembly” i Figur 3.18. Sammenlignet med figur
2.21 er det ikke laget noe program som styrer denne fila med et grensesnitt
og som tar vare på regler.

Figur 3.18: Bilde viser oppbyggingen av modellfila
Ved å organisere koden på denne måten, kan en velge mellom alternative
løsninger kun ved å endre parametere. En kan for eksempel tegne opp to
forskjellige kjøkkenløsninger, et L-kjøkken og et U-kjøkken, der en parameter
styrer hvilken av de to løsningene som skal modelleres. Det blir veldig for
vanskelig å holde oversikt over hvilke parametere som styrer hva. Derfor er
det hensiktsmessig å lage et program som ”supervisor” som holder styr på,
og gir disse parameterene verdier. Samtidig kan en også legge inn regler for
hvordan ting kan gjøres og ikke. Mange valg en foretar seg har konsekvenser
for andre valg, og disse kan ivaretas her slik at modellen til en hver tid er
konsistent. Av arbeidsmessige årsaker ble det ikke laget noe slikt program
da det utgangspunktet prinsippet med å kunne parameterstyre modellen
som var målet å vise. Dersom en ønsker er det fult mulig å lage et webgrensesnitt eller et annet GUI5 som gjør dette for eksempel over internett.
Konseptet er spennende da spesielt for en ferdighuskjede da dette gjør det
mulig for kunden å sitte hjemme i stua og prøve seg frem med ulike alternativ
husløsninger før de kontakter huskjeden for kjøp.
Et gitt eksempel kan være to ulike løsninger på kjøkken, der det ene er
høyrevendt og det andre er venstrevendt som vist på Figur 3.14 og 3.15.
Dette er eksempel der det i utgangspunktet kun er innredningen som er
snudd, men der en ved å bytte fra den ene til den andre også flytter vinduet.
5

Graphical user interface betyr grafisk brukergrensesnitt, og er et grensesnitt som gjør
det mulig å kommunisere med dataprogrammet ved hjelp av knapper og grafiske hjelpemidler som dialogbokser osv.
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Dette er funksjonelle avhengigheter som er lett å ivareta i et program som
gir data til ”styrefila”, men som er vanskelig å holde styr på dersom man
manuelt skal gå inn å manipulere på parametere i modellen.
Siden det ikke ble laget noen grensesnitt til modellen, må endringene gjøres
i ”styrefila” direkte. En har her ikke mulighet til å legge på den nevnte logikken man har ved et grensesnitt, og man må derfor ha kontroll på hva man
gjør selv. Som nevnt klippet jeg ut kode som naturlig hørte sammen, typiske grupperinger ble: yttervegg, soverom 1, soverom 2, gang, bad osv. Disse
må også settes inn i modellen i riktig rekkefølge da programmet fungerer
sekvensielt.
Som en ser i Figur 3.13 er det til sammen veldig mange ulike kombinasjoner som kan velges, og dette treet kan utvides i det uendelige. Treet viser
hvilke valg kundene kan foreta seg, og hvilke kombinasjoner som ikke lar seg
kombinere. Med kun få alternative valg er det ikke noen problem å holde
styr på dem uten et automatiskert system, men når valgene blir mange er
det veldig upraktisk å sette sammen de ulike kombinasjoner uten å ha noen
form for dataverktøy. Det er viktig å merke seg at dette ikke skal være noen
klassediagram, men kun fremstille de ulike valgene kunden kan foreta seg.

3.1.2

Eksempel 2, ”Informasjonsflyt”

IFC standarden
Som nevnt i 2.2.2 er IFC en standard som er under utvikling. For å teste hva
som fungerer og hva som eventuelt ikke fungerer var det ønskelig å gjennomføre en test av import/eksport av modell til IFC. Selv om programmene skal
gjennom testing for å få sertifiseringen som IFC-kompatibel, ser en likevel at
det kan oppstå problemer med import/eksport av modellen. Det kan være
spennende å se på hvilke problemer som oppstår, og om disse eventuelle feilene er kritisk for informasjonsflyten. I testene er modellen fra 3.1.1 brukt
som utgangspunkt, og eksporteres til IFC-formatet. Som nevnt er dette en
DDS- modell som langt på vei er generert av House Designer, uten at dette
skal ha noen innvirkning.
Dette er på ingen måte noen inngående test av IFC- standarden, men er gjort
for å se mulighetene og utfordringene med et standardformat. Det er viktig å
poengtere at en skal importere/eksportere en modell ikke tegning, og en må
derfor se på mer enn bare den geometriske fremstillingen av bygningen. Selv
om en modell skulle vise seg å være fremstilt på en geometrisk feil måte, men
likevel inneholde den informasjonen som er knyttet til objektene, kan den i
mange sammenhenger være tilstrekkelig. Den geometriske fremstillingen er
likevel den letteste måten å se hvilke informasjon som har kommet med, og
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kan fortelle mye om hvor bra implementert IFC er i det aktuelle programmet.
Dersom man markerer hvert element ser en hva som henger sammen, om
avslutninger på elementer er korrekte og om de er plassert riktig i forhold til
tilknyttede elementer.
Følgene tester gjennomføres for å grovt sjekke informasjonsflyten:
1. Åpne den overnevnte IFC modellen i DDS sin egen IFC-viewer, og
se etter eventuelle feil/mangler. Dette er egentlig bare en test på at
”ArcPartner” har lagret riktig til IFC. Det er DDS som har gjort eksport
til IFC og som har laget IFC-viewer, derfør bør dette være en enkel test.
Å åpne IFC-fila av modellen ser ut til å gå greit, modellen kommer
opp og geometrisk ser den veldig grei ut. Farger og overflatevalgene har
forsvunnet, og det meste av modellen er derfor grå, se Figur 3.19. Alle
elementene har kommet med, og en ser at elementene fremdeles er tatt
inn i modellen separat (ikke slått sammen), samtidig som relasjonene
mellom de ulike elementene ser ut til å være ivaretatt.

Figur 3.19: IFC-modell åpnet i DDS- viewer
2. Importere modellen tilbake i ”DDS ArcPartner”, og se etter eventuelle
feil/mangler. Dette er den grunnlegende testen på import i et program.
Programmet har selv lagret all data til formatet, og det viser bare at
den klarer å hente ut informasjonen slik som den lagret den.
Import er i DDS veldig enkelt, og det geometriske er identisk slik det
var før eksport, se Figur 3.20. En ser imidlertid at fargene og overflatevalgene har forsvunnet. Ved å trykke på alle objektene (vegger,
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innreding, dører osv.) ser det ut som om disse er opprettet korrekt, og
at relasjonene mellom dem har blitt ivaretatt.

Figur 3.20: IFC modell åpnet i DDS ArcPartner 6.40
Som en ser er modellene veldig like i både IFC-viewer og ArcPartner,
og disse er nok i praksis det samme programmet. En kan i begge gå inn
å se nærmere på informasjonen til elementene i modellen i ”treet” til
venstre i bildet, se Figur. Her ser at plasseringen til objektene i dette
treet er avgjørende for sammenhengen mellom de ulike objekt 6
3. Åpne IFC modellen i ’Revit Building” som er en konkurent til DDS
for å se om modellen blir seende lik ut her. Dette kan ofte by på større
problemer siden disse programmene er organisert på forskjellige måter.
Det kan også være vanskelig å vite om eventuelle feil skyldes DDS eller
Revit.
Når en importerer fila i Revit får en feilmelding om at ”Room seperation
line is slightly off axis and may couse inaccuracies”, se Figur 3.22.
Om man velger å ignorere disse feilmeldingene får man opp modellen
i Revit. Modellen ser relativt komplett ut, alle veggelementene har
kommet inn på riktig plass. En ser imidlertid at innredningen ikke
har kommet med. Elementene er har riktig geometri, og er satt inn i
modellen separat. Ytterdør og vinduer mangler imidlertid, uvisst av
hvilken grunn.
6
En ser for eksempel at dører og vinduer blir plassert ”under elementåpning” som igjen
er under ”veggelement” i Figur 3.21. Dette er måten relasjoner ivaretas i IFC.
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Figur 3.21: Figuren viser strukturen i modllen
Det er i modellen fult mulig å definere skille mellom de ulike rom på
ny i Revit for å få fikset opp feilen ved import.
Som vi ser på alle tre testene mister vi informasjon om hvilke overflatevalg
man har gjort, samt spesifisert dør og vinduer. Dette er fordi at slik informasjon ikke støttes av IFC, en kan som nevnt likevel legge ved slik informasjon
ved å definere egne ”property set”. En ser også i Revit Building at en ikke får
med innredning som er med i modellen i utgangspunktet, men at en får disse
opp i både IFC-viewer og ArcPartner. Dette er nok også ting som ikke er
støttet av IFC, men som DDS har laget rutiner for å ta med av informasjon.
For å se nærmere på hvilken informasjon som ligger i IFC-formatet er det
lettest å åpne IFC-fila i en teksteditor. Dette er en ganske kryptisk metode
å få ut informasjon fra modellen på, men det finnes programmer som leser
inn og behandler denne data.
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Figur 3.22: Feilmelding på IFC- fil i Revit Building

Figur 3.23: IFC modell i Revit Building 9
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Kapittel 4

Avslutning
4.1
4.1.1

Konklusjon og diskusjon
Konklusjon

Det er i oppgaven vist at det er mulig å gjennomføre Mass Customization
innenfor byggebransjen ved å gjennomføre en grovprosjektering av et bolighuseksempel. Dette krever at man går over til å jobbe med et digitalt
underlag som BIM, noe som i seg selv kan føre med seg positive ringvirkninger. Informasjonsflyten er spesielt viktig for at MC- konseptet skal fungere
optimalt, og den må på plass for at en fritt skal kunne velge blant de ønskelige programvaren. Arbeidet med å utvikle en programvareuavhengig standard
for produktmodeller har pågåt lenge, men det er i den siste tiden den har fåt
mye oppmerksomhet. IFC er i dag det beste alternativet dersom man ønsker
å være uavhengig av programvarevalg ved samarbeid på BIM. Dersom man
har kontroll på informasjonen man legger inn i modellen (for eksempel ved
hjelp av IDM) ser dette ut ti lå fungere greit ved bruk av IFC.
Når en ser at det er mulig å gjennomføre MC i produksjon av utvalgte bolighus, ser man da også at det bør være mulig å innføre BIM i byggebransjen
generelt. Den norske Porter-analysen av byggenæringen og tilsvarende analyser fra Storbritannia, Holland og Danmark, har vist at det eksisterer et stort
potensiale for forbedring av produktiviteten i BA-bransjen[18]. Forsiktige
analyser og anslag viser et potensiale på 10-30%, mens andre utvilingsprosjekt, som danske Projekt Hus startet i 1998 har som motto: ”Dobbelt værdi
til halv pris”. En av tingene som skal hjelpe byggebransjen å nå disse målene
er mer effektiv,nøyaktig og smartere prosjektering ved å innføre BIM-verktøy.
Det er også enklere å ha et større perspektiv på produktet dersom man lagrer
informasjon til produktet gjennom hele livsløpet, noe som også gjør at en
sparer penger på lang sikt.
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Det virker naturlig at en må tilpasse arbeidsmetodene ved innføring av BIM i
byggebransjen, og at man ikke benytter seg av tradisjonell organisering med
nye hjelpemidler. Prosjektorganisering peker seg ut som en naturlige organiseringstruktur. Bestemmelser i tidligfasen i prosjekter har stor innvirkning
på resultatet, og systemer som hjelper en med å vurdere ulike aspekter ved
en beslutting og dermed hjelper en med å ta de rette avgjørelsene i denne fasen er meget nyttige. KBE- programvare kan ved riktig bruk være et
slikt system, men en benytter dette som et verktøy og det er ikke meningen
at datamaskinen skal gjøre ”tenkingen”. Det er generelt den ”operasjonelle”
usikkerheten en kan gjøre noe med, mens den ”kontekstuelle” usikkerheten
er det vanskeligere å gjøre noe med.

Bibliografi
[1] Selvaag BlueThink. Selvaag bluethink. http://www.selvaag.no/, mai
2007.
[2] Boeing. http://boeingmedia.com/, Juni 2007.
[3] Boeing. Boeing. http://www.boeing.com/commercial/777family/pf/pf_
computing.html, April 2007.
[4] Statens byggeteknisk etat. Årsrapport 2005. Technical report, Statens
byggeteknisk etat, 2005.
[5] Corenet. Corenet. http://www.corenet.gov.sg/, Mars 2007.
[6] Aker Kværner KBE Design.
Aker
http://www.kbedesign.com/, April 2007.

kværner

kbe

design.

[7] Per T. Eikeland. Teoretisk analyse av byggeprosesser. Technical report,
Samspillet i byggeprosessen, 2001.
[8] Ed Hitoshi Ujiie. Digital Printing of Textiles. CRC Press, 2006.
[9] Samspillet i byggeprosessen. Visjonen, gjennomføring og resultater.
Technical report, Norges forskningsråd, 2000.
[10] IAI. International alliance for interoperability. http://www.iai.no/, mai
2007.
[11] Morten Løvstad and Tor Guttorm Syvertsen. Caesar- digital product
models for ships and offshore platforms. Veritas forum No.18, 1991.
[12] Yvan Beliceau Michael O’Brien, Ron Wakerfiled. Industrializating the
residential construction site. Technical report, U.S Department og
Housing and Urban Development, Office of Policy Development and
Reseach, 2000.
[13] Vidar Mong. Utprøving av polybetong- bestemmelse av noen tekniske
egenskaper. Technical report, Uis, 2006.
65

66

BIBLIOGRAFI

[14] Joe Pine. Mass Customization - The New Frontier in Business Competition. Harvard Business School Press, Boston, 1993.
[15] Asbjørn Rolstadås. Praktisk prosjektstyring, volume 4. Tapir akademisk
forlag, Trondheim, 2006.
[16] Knut Samset. Prosjektvurdering i tidligfasen. Tapir akademisk forlag,
Trondheim, 2001.
[17] Knut Samset. Project evaluation. Tapir akademisk forlag, Trondheim,
2003.
[18] SIB. Samspillet i byggeprosessen 1996-1999, sluttrapport. Technical
report, Samspillet i byggeprosessen, 2000.
[19] Tor Guttorm Syvertsen. ”ekspert på tube?”, ekspertsystemer i bygg og
anlegg. Technical report, Institutt for konstruksjonsteknikk, 1990.
[20] Stein Kåre Tveit. Mass customization. folk.ntnu.no/steinkar/prosjekt,
Mai 2007.
[21] wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Original_Equipment_Manufacturer,
Mai 2007.
[22] wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Product_Lifecycle_Management,
mai 2007.

Tillegg A

Ordforklaring og forkortelser
AEC, Forkortelse for akitekt-, ingeniør- og konstruksjons- bransjen.
BA- bransjen, Bygg- og anleggs- bransjen.
BARBi, Bygg- og Anlegg ReferanseBibliotek
BIM, Building Information Model.
CAD, Computer Aided Design.
CAx, Samlebegrep på alle uttrykk som beginner på “Computer Aided”.
CM, Custom Made.
DDS, Data Design System- norsk programvareleverandør av BIM verktøy.
IDM, Information Delivery Manual.
IFC, Industry Foundation Classes.
IFD, International Framework for Dictionaries.
KBE, Knowledge-Based Engineering.
MC, Mass Customization.
OEM, Original equipment manufacturer
PDM, Product Data Management.
PLM, Product Lifecycle Management.
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Tillegg B

Vedlegg til produktmodell
B.1

Kataloghus

Figur B.1: Forslag til prospekt i ferdighuskatalog
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Figur B.2: Forslag til prospekt i ferdighuskatalog

B.1. KATALOGHUS

Figur B.3: Forslag til prospekt i ferdighuskatalog

Figur B.4: Forslag til prospekt i ferdighuskatalog
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Figur B.5: Forslag til prospekt i ferdighuskatalog

B.2

Produksjonsunderlag fra BIM modell

Merk at under kjøkkeninnredningen er ikke teksten på alle skapene definert,
det står derfor bare ”hva som helst”. Det er likevel mulig å identifisere hvilke
type, størrelse og mengde.
Prosjekt: tegn1
Byggherre: Selvaag Gruppen Adresse:
Dato: 24.05.20
Kjerne vegg:
Kjernevegg
VEGG
VEGG

T ype
212
2048

Veggflate utside:
V eggf lateutside
UTSIDE VEGG
Veggflate innside:

Dimensjon
0.148
0.098

T ype
1

M engdeEnhet
162.827 m2
146.439 m2

Dimensjon
0.019

M engdeEnhet
357.848 m2

B.2. PRODUKSJONSUNDERLAG FRA BIM MODELL
V eggf lateinnside
INNSIDE VEGG
INNSIDE VEGG

T ype
1
1

Dimensjon
0.012
0.013

M engdeEnhet
160.031 m2
144.243 m2

Veggflate innside:
V eggf lateinnside
HJØRNE
HJØRNE
HJØRNE
HJØRNE

T ype
500
500
500
500

Dimensjon
0.098
0.148
0.098
0.148

M engdeEnhet
90.000
90.000
90.000
90.000

Vindu:
V indu
VINDU
VINDU
VINDU
VINDU
Dør:
Dr
DØR
DØR
DØR

T ype
5
5
15
31
T ype
0
336
612

Takflate:
T akf late
TAKFLATE
Stubord:
Stubord
VANNBORD
Vindski:
V indski
VINDSKI

Bredde
1.000
1.000
1.500
T ype
1
T ype
1

T ype
1

Etasjeskille:
Etasjeskille
GOLV
Romareal:
Romareal
KJØKKEN
Loftstue
SOV
STUE
GANG
BAD
Vaskerom

Bredde
0.900
1.100
1.100
1.100

Hyde
2.100
2.100
2.100

AntallEnhet
1.000 stk
4.000 stk
8.000 stk
3.000 stk
AntallEnhet
8.000 stk
1.000 stk
1.000 stk

Dimensjon
0.198
Dimensjon
0.198

Dimensjon
0.198

T ype
3
T ype
103
103
103
103
112
113
113

Hyde
1.000
1.200
1.200
1.200

M engdeEnhet
200.398 m2
M engdeEnhet
26.894 lm

M engdeEnhet
35.101 lm

Dimensjon
0.200
M engdeEnhet
15.545 m2
24.000 m2
61.156 m2
34.392 m2
24.000 m2
15.260 m2
11.305 m2

M engdeEnhet
226.883 m2
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pikk
2.530 m
28.800 m
12.260 m
48.000 m
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Himling:
Himling
GANG
KJØKKEN
Loftstue
SOV
STUE
BAD
Vaskerom
Trapp:
T rapp
TRAPP

T ype
301
301
301
301
301
304
304

T ype
111

M engdeEnhet
24.000 m2
15.545 m2
24.000 m2
61.156 m2
34.392 m2
15.260 m2
11.305 m2

Bredde
1.000

Kjøkkeninnredning:
Kjkkeninnredning
HVA SOM HELST
HVA SOM HELST
HVA SOM HELST
HVA SOM HELST
HVA SOM HELST
HVA SOM HELST
HVA SOM HELST
HVA SOM HELST
HVA SOM HELST
HVA SOM HELST
HVA SOM HELST

T ype
131
131
131
132
132
137
141
141
141
149
151

Tekniske installasjoner:
T ekniskeinstallasjoner
HVA SOM HELST
HVA SOM HELST

B.3
B.3.1

Lengde
1.000

AntallEnhet
1.000 stk

Dimensjon
0.300
0.500
0.600
0.570
0.600
0.900
0.300
0.500
0.600
0.600
0.300

T ype
1425
1453

M engdeEnhet
3.000 stk
1.000 stk
4.000 stk
1.000 stk
1.000 stk
1.000 stk
4.000 stk
1.000 stk
5.000 stk
1.000 stk
1.000 stk

AntallEnhet
1.000 stk
1.000 stk

DDS-kode
Styrefil/administrasjonsfil til Husmodell 3.1.1

MO,0.000,0.000,0.000
$$
<Sheet-floor 0>
SU,100.000
PI,611.000,1.000,1.000
AC,1.000,1.000
HP,13.000,1.000,0.000,0.000

B.3. DDS-KODE
HP,14.000,1.000,0.000,0.000
HP,38.000,4.000,0.000,0.000
HP,8.000,11.000,0.000,1.000
WP,12.000,-12.000,0.000,0.000
ZH,1.000,0.000
LU,110.000
LU,130.000
LU,1130.000
PA,10000.00,1.000,0.000,0.000
AY,0.000,0.000,0.000,0.000
WP,41.000,504.000,505.000,0.000
FP,0.211,0.000
MT,1.000,1.000,0.000,0.200
DT,1.500,0.000,0.000,1.000
DP,8.000,10.000,0.005,0.000
$$
Definerer bryterepÂ romene
$$
MC - LOGIKK fffff
Deklarering av variabler
for valg av konfigurasjon
1 = Ja - vis
0 = Nei - ikke vis
$$
Yttervegger - (N_ytter)
D#,1301.000,1.000,0.000,0.000
$$
Vegg mellom soverom1 og gang - (N_sov1ga)
D#,1311.000,1.000,0.000,0.000
$$
Vegg mellom spisestue og sov2 - (N_sov2sp)
D#,1321.000,1.000,0.000,0.000
$$
Bad - (N_bad)
D#,1331.000,0.000,0.000,0.000
$$
Vegg mellom stue og (spisestue+sov2) - (N_stsov2)
D#,1341.000,1.000,0.000,0.000
$$
Vegg mellom kjokken og (gang+sov1)
D#,1351.000,1.000,0.000,0.000
$$
Yttervegg type
D#,1010.000,11006.00,0.000,0.000
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$$
Vindu type
D#,1020.000,15.000,0.000,0.000
$$
Dor type
D#,1030.000,306.000,0.000,0.000
$$
Dor slagretning (1,2,3 eller fire)
D#,1031.000,2.000,0.000,0.000
$$
====== Her begynner innsetting i modellen ========
$$
YTTERVEGG
C#,3.000,1301.000,0.000,9.000
NF,0.000
N_ytter
FI,0.000,0.000,0.000
M#,9.000
$$
Vegg mellom soverom1 og gang
C#,3.000,1311.000,0.000,9.000
NF,0.000
N_sov1ga
FI,-0.0761,0.000,0.000
MO,-0.0761,0.000,0.000
M#,9.000
$$
Vegg mellom spisestue og sov2
C#,3.000,1321.000,0.000,9.000
NF,0.000
N_sov2sp
FI,0.1032,0.000,0.000
MO,0.1032,0.000,0.000
M#,9.000
$$
Bad
C#,3.000,1331.000,0.000,9.000
NF,0.000
N_bad
FI,-0.0885,-0.0895,0.000
MO,-0.0212,-0.0531,0.000
MO,-0.0885,-0.0895,0.000
M#,9.000
$$

B.3. DDS-KODE
Vegg mellom stue og (spisestue+sov2)
C#,3.000,1341.000,0.000,9.000
NF,0.000
N_stsov2
FI,0.0902,0.0782,0.000
MO,0.0902,0.0782,0.000
MO,0.0902,0.0802,0.000
M#,9.000
$$
Vegg mellom kjokken og (gang+sov1)
C#,3.000,1351.000,0.000,9.000
NF,0.000
N_kjsov1
FI,-0.0902,0.0771,0.000
MO,-0.0902,0.0771,0.000
M#,9.000
$$
<APARTMENT A.1> sett inn utstyr
NF,0.000,0.000,0.000,0.000
AP-A
SF,1.000,1.000,1.000,1.000
FI,0.000,0.000,0.000
$$
<Apartment text A.1>
MO,5.840,-16.200,0.000
MO,5.840,-16.200,0.000
TC,3.000,3.750,0.000,13.000
LED A.1
MO,5.840,-16.500,0.000
MO,5.840,-16.500,0.000
TC,3.000,3.750,0.000,13.000
(selvidaPlan1)
MO,5.840,-16.800,0.000
MO,5.840,-16.800,0.000
TC,2.000,2.500,0.000,13.000
BRA 87.7
MO,5.840,-17.100,0.000
MO,5.840,-17.100,0.000
TC,1.500,1.187,0.000,13.000
Ant. rom/senger
3/3
$$
</Apartment text A.1>
$$
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</APARTMENT A.1>
MO,-2.000,-3.500,0.000
MO,-2.000,-3.500,0.000
TC,3.000,4.000,0.000,1.000
BRA
87.7
$$
</Floor Floor.1>
$$
<Sett DDS_MO til nullpunkt>
MO,0.000,0.000,0.000
$$
</Sett DDS_MO til nullpunkt>
$$
</Sheet-floor 0>
PA,10227.00,0.000,0.000,0.000

B.3.2

Modifisert kode til husmodell i 3.1.1

Yttervegg
MO,0.000,0.000,0.000
$$
<Sheet-floor 0>
PA,10000.00,1.000,0.000,0.000
SU,100.000
PI,611.000,1.000,1.000
AC,1.000,1.000
HP,13.000,1.000,0.000,0.000
HP,14.000,1.000,0.000,0.000
HP,38.000,4.000,0.000,0.000
HP,8.000,11.000,0.000,1.000
WP,12.000,-12.000,0.000,0.000
ZH,1.000,0.000
LU,110.000
LU,130.000
LU,1130.000
AY,0.000,0.000,0.000,0.000
WP,41.000,504.000,505.000,0.000
FP,0.211,0.000
MT,1.000,1.000,0.000,0.200
DT,1.500,0.000,0.000,1.000

B.3. DDS-KODE
DP,8.000,10.000,0.005,0.000
$$
<Floor Floor.1>
BL,0.000
FL,0.000,0.250
IN,1.000
FD,0.000,0.250,0.000,0.000
DC,-23.000,252.000,2302.000,252.000
SS,101.000,0.000
MO,12.450,-0.600,0.000
MO,8.950,-0.600,0.000
MO,8.950,0.100,0.000
MO,3.400,0.100,0.000
MO,3.400,-0.600,0.000
MO,-0.100,-0.600,0.000
MO,-0.100,-7.050,0.000
MO,3.400,-7.050,0.000
MO,3.400,-8.550,0.000
MO,8.950,-8.550,0.000
MO,8.950,-7.050,0.000
MO,12.450,-7.050,0.000
MO,12.450,-0.600,0.000
MO,12.450,-0.600,0.000
ES,0.250,0.000,4.000,33.000
SG
FD,70.000,0.250,0.000,0.000
SS,53.000,0.000
MO,0.033,-6.917,0.000
MO,3.493,-6.917,0.000
MO,3.493,-4.640,0.000
MO,1.637,-4.640,0.000
MO,1.637,-5.140,0.000
MO,0.033,-5.140,0.000
MO,0.033,-6.917,0.000
MO,3.493,-4.640,0.000
ES,0.070,0.000,4.000,33.000
SG
IN,0.000
$$
<WALL-CHAIN> yttervegg start
CD,2.000,2.000
CD,1.000,2.000
VP,1030.000,0.000,0.000,0.000
PA,11001.00,0.000,0.000,0.000
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WH,2.000,2.670
$$
WALL_CURTAIN.S58356
DI,180.000
WR,1.000,0.000
MO,8.927,0.077,0.000
SP,45.000,3.000
$$
WALL_CURTAIN.S58356
WC,3.948,0.000,0.000,0.000
VP,0.000,0.000,1020.000,0.000
OW,1.158,1.635,15.000,2.100
**,1.000,2.000
**,1.000,1.000,-1.000,-1.000
**,0.300,0.300,-1.000,2.000
**,0.120,0.140,0.120,0.120
**,-1.000,-1.000,-1.000,-1.000
**,0.000,0.000,0.000,0.000
**,0.000,0.000,0.000,0.000
WC,0.398,2.000,90.000,3.000
$$
WALL_CURTAIN.S58357
WC,0.700,1.000,90.000,3.000
$$
WALL_CURTAIN.S58358
WC,3.500,2.000,90.000,3.000
$$
WALL_CURTAIN.S58359
WC,1.034,0.000,0.000,0.000
VP,0.000,0.000,1020.000,0.000
OW,1.158,1.185,15.000,2.100
**,1.000,2.000
**,1.000,1.000,-1.000,-1.000
**,0.300,0.300,-1.000,2.000
**,0.120,0.140,0.120,0.120
**,-1.000,-1.000,-1.000,-1.000
**,0.000,0.000,0.000,0.000
**,0.000,0.000,0.000,0.000
WC,0.610,0.000,0.000,0.000
VP,0.000,0.000,1030.000,0.000
VP,0.000,1031.000,0.000,0.000
OW,0.990,2.090,306.000,2.100
**,2.000,1.000
**,1.000,1.000,-1.000,-1.000

B.3. DDS-KODE
**,0.300,0.300,-1.000,2.000
**,0.100,0.125,0.100,0.100
**,-1.000,-1.000,-1.000,-1.000
**,-1.000,-1.000,-1.000,-1.000
**,0.000,0.000,0.000,0.000
WC,2.612,2.000,90.000,3.000
$$
WALL_CURTAIN.S58360
WC,3.500,1.000,90.000,3.000
$$
WALL_CURTAIN.S58361
WC,1.500,2.000,90.000,3.000
$$
WALL_CURTAIN.S58362
WC,1.544,0.000,0.000,0.000
VP,0.000,0.000,1020.000,0.000
OW,1.158,1.635,15.000,2.100
**,1.000,2.000
**,1.000,1.000,-1.000,-1.000
**,0.300,0.300,-1.000,2.000
**,0.120,0.140,0.000,0.120
**,-1.000,-1.000,-1.000,-1.000
**,0.000,0.000,0.000,0.000
**,0.000,0.000,0.000,0.000
WC,0.100,0.000,0.000,0.000
VP,0.000,0.000,1020.000,0.000
OW,1.158,1.635,15.000,2.100
**,1.000,1.000
**,1.000,1.000,-1.000,-1.000
**,0.300,0.300,-1.000,2.000
**,0.120,0.140,0.120,0.120
**,-1.000,-1.000,-1.000,-1.000
**,0.000,0.000,0.000,0.000
**,0.000,0.000,0.000,0.000
WC,1.544,2.000,90.000,3.000
$$
WALL_CURTAIN.S58363
WC,1.500,1.000,90.000,3.000
$$
WALL_CURTAIN.S58364
WC,3.500,2.000,90.000,3.000
$$
WALL_CURTAIN.S58365
WC,0.797,0.000,0.000,0.000
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VP,0.000,0.000,1020.000,0.000
OW,0.898,1.185,15.000,2.100
**,1.000,2.000
**,1.000,1.000,-1.000,-1.000
**,0.300,0.300,-1.000,2.000
**,0.120,0.140,0.000,0.120
**,-1.000,-1.000,-1.000,-1.000
**,0.000,0.000,0.000,0.000
**,0.000,0.000,0.000,0.000
WC,0.100,0.000,0.000,0.000
VP,0.000,0.000,1020.000,0.000
OW,0.898,1.185,15.000,2.100
**,1.000,1.000
**,1.000,1.000,-1.000,-1.000
**,0.300,0.300,-1.000,2.000
**,0.120,0.140,0.120,0.120
**,-1.000,-1.000,-1.000,-1.000
**,0.000,0.000,0.000,0.000
**,0.000,0.000,0.000,0.000
WC,3.711,2.000,90.000,3.000
$$
WALL_CURTAIN.S58366
WC,1.214,0.000,0.000,0.000
VP,0.000,0.000,1020.000,0.000
OW,1.158,1.185,15.000,2.100
**,1.000,2.000
**,1.000,1.000,-1.000,-1.000
**,0.300,0.300,-1.000,2.000
**,0.120,0.140,0.120,0.120
**,-1.000,-1.000,-1.000,-1.000
**,0.000,0.000,0.000,0.000
**,0.000,0.000,0.000,0.000
WC,1.128,1.000,90.000,3.000
$$
WALL_CURTAIN.S58355
WC,0.700,3.000,45.000,3.000
$$
</WALL-CHAIN> - yttervegg slutt

B.3. DDS-KODE
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N_bad
Som standard i House Designer er bad prefabrikkert, og dette er veggene til
badet.
$$
<WALL-CHAIN> - vegg skille bad/stue-gang
CD,2.000,2.000
CD,1.000,2.000
PA,11061.00,0.000,0.000,0.000
WH,2.000,2.670
$$
WALL_BATHROOM_PREFABRICATED.S58385
DI,90.000
WR,3.000,0.000
MO,3.458,-6.883,0.000
SP,45.000,3.000
$$
WALL_BATHROOM_PREFABRICATED.S58385
WC,2.208,2.000,90.000,3.000v $$
WALL_BATHROOM_PREFABRICATED.S58386
WC,0.738,0.000,0.000,0.000
OW,0.890,1.990,0.000,2.100
**,2.000,1.000
**,1.000,1.000,-1.000,-1.000
**,0.300,0.300,-1.000,2.000
**,0.100,0.125,0.100,0.100
**,-1.000,-1.000,-1.000,-1.000
**,-1.000,-1.000,-1.000,-1.000
**,7.000,0.000,0.000,0.000
WC,0.160,2.000,90.000,3.000
$$
WALL_BATHROOM_PREFABRICATED.S58387
WC,0.500,1.000,90.000,3.000
$$
WALL_BATHROOM_PREFABRICATED.S58388
WC,1.604,3.000,45.000,3.000
$$
</WALL-CHAIN> vegg bad slutt - fõrste omgang
$$
<WALL-CHAIN> siste bit av bad
CD,2.000,2.000
CD,1.000,2.000
PA,11071.00,0.000,0.000,0.000
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WH,2.000,2.670
v WALL_BATHROOM_PREFABRICATED.S58558
DI,270.000
WR,3.000,0.000
MO,0.068,-5.175,0.000
SP,45.000,3.000
$$
WALL_BATHROOM_PREFABRICATED.S58558
WC,1.708,2.000,90.000,3.000
$$
WALL_BATHROOM_PREFABRICATED.S58559
WC,3.391,3.000,45.000,3.000
$$
</WALL-CHAIN>

N_kjsov1
Dette er veggen som skiller gangen og soverom 1 fra stua og kjøkkenet.
$$
<WALL-CHAIN> vegg mellom kjokken og soverom + gang
CD,2.000,2.000
CD,1.000,2.000
PA,11053.00,0.000,0.000,0.000
WH,2.000,2.670
$$
WALL_INTERNAL.S58383
DI,270.000
WR,3.000,0.000
MO,3.466,-0.700,0.000
SP,0.000,1.000
$$
WALL_INTERNAL.S58383
WC,2.506,3.000,0.000,0.000
$$
WALL_INTERNAL.S58392
WC,0.419,0.000,0.000,0.000
OW,0.890,2.090,0.000,2.100v **,2.000,4.000
**,1.000,1.000,-1.000,-1.000
**,0.300,0.300,-1.000,2.000
**,0.100,0.125,0.100,0.100
**,-1.000,-1.000,-1.000,-1.000

B.3. DDS-KODE
**,-1.000,-1.000,-1.000,-1.000
**,1.000,0.000,0.000,0.000
WC,0.118,3.000,0.000,1.000
$$
</WALL-CHAIN>

N_sov1ga
Dette er veggen som skiller gangen fra soverom.
$$
<WALL-CHAIN> - skille gang/sov1
CD,2.000,2.000
CD,1.000,2.000
PA,11053.00,0.000,0.000,0.000
WH,2.000,2.670
$$
WALL_INTERNAL.S58384
DI,0.000
WR,3.000,0.000
MO,0.000,-3.206,0.000
SP,0.000,1.000
$$
WALL_INTERNAL.S58384
WC,2.424,0.000,0.000,0.000
OW,0.890,2.090,0.000,2.100
**,2.000,4.000
**,1.000,1.000,-1.000,-1.000
**,0.300,0.300,-1.000,2.000
**,0.100,0.125,0.100,0.100
**,-1.000,-1.000,-1.000,-1.000
**,-1.000,-1.000,-1.000,-1.000
**,1.000,0.000,0.000,0.000
WC,0.118,3.000,0.000,1.000
$$
</WALL-CHAIN>

N_stsov2
Dette er veggen som skiller spisestua fra det andre soverommet.
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$$
<WALL-CHAIN> vegg mellom stue/spisestue og sov2
CD,2.000,2.000
CD,1.000,2.000
PA,11053.00,0.000,0.000,0.000
WH,2.000,2.670
$$
WALL_INTERNAL.S58390
DI,270.000
WR,3.000,0.000
MO,8.884,-0.700,0.000
SP,0.000,1.000
$$
WALL_INTERNAL.S58390
WC,1.489,0.000,0.000,0.000
OW,0.890,2.090,0.000,2.100
**,2.000,4.000
**,1.000,1.000,-1.000,-1.000
**,0.300,0.300,-1.000,2.000
**,0.100,0.125,0.100,0.100
**,-1.000,-1.000,-1.000,-1.000
**,-1.000,-1.000,-1.000,-1.000
**,1.000,0.000,0.000,0.000
WC,0.152,3.000,0.000,0.000
$$
WALL_INTERNAL.S58391
WC,0.152,0.000,0.000,0.000
OW,0.890,2.090,0.000,2.100
**,2.000,2.000
**,1.000,1.000,-1.000,-1.000
**,0.300,0.300,-1.000,2.000
**,0.100,0.125,0.100,0.100
**,-1.000,-1.000,-1.000,-1.000
**,-1.000,-1.000,-1.000,-1.000
**,1.000,0.000,0.000,0.000
WC,2.677,3.000,0.000,1.000
$$
</WALL-CHAIN>

