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I Forord 
 

Studiet byggeteknikk og arkitektur ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) har gitt 

faglig ballast innen konstruksjon og planlegging av bygninger. Ved å velge en oppgave som 

”informasjonsflyt i byggeprosessen - med fokus på samspillet mellom arkitekt og 

konstruktør”, har det blitt mulig å kombinere fagområdene konstruksjonsteknikk og 

bygningsplanlegging.  

 

Gjennom oppgaven har jeg fått mye hjelp og støtte fra veileder Eilif Hjelseth i Selvaag 

BlueThink. Denne veiledning fortjener en stor takk! Jeg vil også takke Professor Torgeir 

Lyngtveit som har vært min hovedveileder fra UMB, og førsteamanuensis Thomas 

Kringlebotn Thiis, som har vært biveileder. 

 

I tillegg til mine veiledere vil jeg også takke EDR for kurs og lån av Tekla lisens. Jeg vil også 

takke Svein Andersen, Are Meisfjord, Morten Pedersen og Efrem Mesfun ved Selvaag for 

nyttige innspill og oppklarende samtaler. 

  

Til slutt vil jeg takke alle som har lest korrektur eller kommet med innspill til oppgaven.    

 

 

 

Ås, desember 2007 

 

 

 

Magnus Baggetorp 
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II Sammendrag 
 

Hensikten med oppgaven er å se på hvordan utnyttelse av de muligheter IKT- (informasjon og 

kommunikasjons teknologi) støtte gir, vil påvirke byggeprosessen og informasjonsflyten 

mellom arkitekt og konstruktør. Som et konkret område er tidligfasevurdering av 

konstruksjonsmessige forhold valgt ut. I den forbindelse er målet å utvikle IDMer for disse 

beregningene.   

 

Dagens utvikling innenfor IKT er stor også i byggebransjen. Dette har innvirkning på flere 

forhold. I denne oppgaven blir informasjonsflyten mellom arkitekt, konstruktør og deres 

fagfelt betraktet. Hensikten med oppgaven er å se på muligheter og utfordringer ved dette 

samarbeidet knyttet til bruk av IKT- løsninger. 

 

Bruk av nye IKT- løsninger gir bedre muligheter for ”looper” (iterasjoner) mellom 

byggeprosessens faser og mellom aktørene. Med det menes at man hoppe tilbake til en 

tidligere fase for å endre enkelte forutsetninger på en tids- og kostnadseffektiv måte. Slik 

tradisjonell byggeprosess drives, blir ikke dette gjort. I samspillet mellom aktørene vil IKT- 

støtte kunne gi flere og raskere looper enn i dag. Slike looper kan sees i sammenheng med 

revisjoner og innspill. Dette vil kunne føre til nye muligheter i gjennomføringen av 

byggeprosjekter.   

 

BIM (bygningsinformasjonsmodell) er en del av de nye IKT- løsningene for byggebransjen. 

Dette er et området som er under sterk utvikling. I Norge har Statsbygg som mål i løpet av 

2010 å benytte BIM som hovedregel i alle Statsbyggs bygg og byggeprosesser. I den 

forbindelse utvikler de en egen BIM- manual for praktisk bruk av BIM.  

 

Dataflyten ved en felles BIM baserer seg på filformater som tar vare på objektegenskapene. I 

denne oppgaven er fokuset rettet mot IFC- (Industry Foundation Classes) formatet. Grunnen 

til det er at dette er et satsningsområdet for flere store aktører i byggebransjen. IFC er en åpen 

og international ISO- standard som forskjellige applikasjoner kan implementere. Utviklingen 

av IFC blir gjort av IAI (International Alliance for Interoperability). IFC er en av standardene 

som knytter seg til merkenavnet BuildingSMART. De to andre standardene er IDM 

(Information Delivery Manual) og IFD (International Framework for Dictionaries). Alle tre er 
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i stor utvikling og er viktige i BIM- utvekslingen. BuildingSMART er et initiativ fra IAI for å 

fremme bruken av denne teknologien og den ”smarte” måten å bygge på.  

 

Tidligfasevurdering av konstruksjonsmessige forhold er avgrenset til stabilitetsvurdering og 

en vurdering av dekke/ etasjeskiller- kapasiteten. En tidligfasevurdering er ikke ment som en 

erstatning, men som et supplement til tradisjonell konstruksjonsanalyse. Den er tenkt som en 

støtte for arkitekt i en designprosess. Oppgaven viser eksempler på hvordan 

stabilitetsvurderinger av en avstivende skive vil kunne påvirke utformingen av leielighetene i 

en boligblokk. Det andre eksempelet gir arkitekten en oversikt over hva som kan være 

maksimal bredde på en leilighet ved bruk av en standardisert / prefabrikkert 

hulldekkedimensjon. 

 

I en tidligfase vil tilgangen på informasjonsmengden være liten og usikker, noe som gjør at en 

beregning på dette stadiet må være mulig å gjennomføre med lite informasjon. For at 

konstruksjonsvurderingene kan benyttes, i eller som en del av et dataprogram, er det i 

oppgaven laget et forslag til IDM. Dette er gjort for begge områdene for 

konstruksjonsvurdering.  
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II Abstract 
 

The assignment’s purpose is to go deeper into how exploitation of the possibilities ICT 

(information and communication technology) support will affect the building process and the 

information flow between architect and structural engineer. The early-phase evaluation is 

chosen as a concrete field of interest from structural matters. In this connection, the aim is to 

develop IDM’s for these calculations. 

 

Nowadays, the development concerning ICT is increasing also in the building corporations. 

This will have an affect on several matters. This assignment will study the flow of 

information between architect and structural engineer in consideration of their field of 

profession. The intension of the assignment is to see the possibilities and challenges with this 

cooperation connected to the use of ICT- solutions. 

 

The use of new ICT-solutions gives better potential for interaction between the building 

process phases and between the involved parts in the process. Then you can return to an 

earlier phase to change some conditions in a time and cost-effective way. Normally, in 

traditional building processes, this is not how it is done. The involved parts will in the 

cooperation give ICT-support and several and faster interaction then today’s practice. The 

interaction could be seen in the connection with revision and new initiative. Hopefully, new 

possibilities will come because of this in the accomplishment of building projects.  

 

The BIM (building-information model) is a part of the new ICT- solutions for the building 

corporation. This is an increasing field of development. In Norway, by the end of 2010, 

Stasbygg hopes to mainly use BIM in all their buildings and processes. In this connection 

Statsbygg is developing their own BIM- manual for practical use of BIM.  

 

The information flow in the common BIM is based on data format that take care of the objects 

qualifications. This assignment will focus on the IFC- (Industry Foundation Classes) format, 

in the reason of the great focus on the format for several involved parts in the building 

corporation. IFC is an open and international ISO –standard which different computer 

programs can implement. 
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The development of IFC is done by IAI (International Alliance for Interoperability). IFC is 

one of the standards which relate to the product BuildingSMART. Two other standards are 

IDM (Information Delivery Manual) and IFD (International Framework for Dictionaries). All 

three of them are in great development and importance in the BIM- exchange. The 

BuildingSMART concept is an initiative from IAI to encourage the technology and this 

“smart” way to build. 

 

The early-phase evaluation of structure matters are reduced to evaluation of stability and slab 

capacity. An early stage evaluation is not meant as compensation, but as a supplement to the 

traditional construction analyses. It could also be a help to the architect in the designing 

process. The thesis shows examples how calculation of stability buttress wall would influence 

the design of the apartments in a building. The second example gives the architect feedback 

on the maximal breadth of the apartment with the use of a standardized concrete slab.  

 

In an early phase the access to information could be small and vague and will therefore make 

the calculations on this stage possible to carry out in spite of the small information. The 

assignment has a suggestion to an IDM, so the structural evaluations could be used, or as a 

part of a computer program. This is shown in two tables, one for each field for the considering 

of the structural.  
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1 Innledning 
 

Informasjonsflyten i byggeprosessen er et omfattende felt, samtidig som teknologien rundt er 

under stor utvikling. Spriket fra de som fortsatt benytter penn og papir, til de som ligger i 

front på teknologiutviklingen er stort. I artikkelen ”Tregt for 3D og IT i bygg” i Teknisk 

ukeblad 29.01.07, er det en diskusjon mellom arkitektene og ingeniørene, om hvem som er 

bremseklossen i å ta i bruk 3D. Begge parter skyller på hverandre. Innledningsvis i artikkelen 

står det:  

”Dataflyten går tregt. Det samme gjør innføringen av nye IT-systemer. Men hvem har 

skylden? Arkitekter og ingeniører skylder på hverandre” (Seehusen 2007). 

Ved å se på dette samspillet vil denne oppgaven kunne være med å peke på mulighetene ved 

bruk av IKT (informasjon og kommunikasjons teknologi).  

 

1.1 Bakgrunn 

I en pressemelding fra Statsbygg publisert 15.05.07, står det: 

”Statsbygg satser på bruk av digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) basert på åpne 

internasjonale standarder. Statsbygg har som mål å benytte BIM i hele livsløpet av sine bygg. 

I 2007 skal minst fem prosjekter bruke BIM. I løpet av 2010 skal BIM benyttes som 

hovedregel i alle Statsbyggs bygg og byggeprosesser” (Statsbygg 2007a). 

 

Danmark har også gått langt i innføringen av BIM. Her skal alle som ønsker og delta i 

statelige byggeprosjekter i følge Kaiser (2007b), kunne benytte blant annet objektbaserte 3D- 

verktøy.   

 

På bakgrunn av dette er det viktig å se på de ulike sidene vedrørende bruk av 

bygningsinformasjonsmodellering, og problemstillinger knyttet opp mot arkitekt og 

konstruktør sin bruk av BIM.  
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1.2 Problemstilling og beskrivelse av oppgaven 

 

Oppgavens problemstilling:  

 

• Blir byggeprosessen påvirket når man utnytter noen av de muligheter som IKT- støtte 

gir? 

• Se på muligheter og utfordringer ved informasjonsflyt mellom arkitekt og konstruktør 

ved bruk av bygningsinformasjonsmodell.  

• Foreta tidligfasevurdering av konstruksjonsmessige forhold.  

• Utvikle IDMer (Information Delivery Manual) for de områder av tidligfasevurdering 

som blir valgt. 

 

 

I litteraturdelen er det tre områder som har stor betydning. Det første området er 

byggeprosessen. Dette er selve rammen for samspillet mellom arkitekt og konstruktør. 

Hvordan IKT vil påvirke byggeprosessen og aktørenes samspill er et sentralt spørsmål i denne 

sammenhengen. I den andre delen er det bygningsmodellen og oppbygning av denne som blir 

betraktet. I BIM- teorien er en av tankene at den samme modellen skal kunne benyttes 

igjennom hele prosjektet og kunne utveksles til aktørene. Hvordan informasjonen skal 

utveksles er det siste området som blir omtalt i denne delen av oppgaven.  

 

I analysen blir det gjennomført en tidligfasevurdering av konstruksjonsmessige forhold 

knyttet til en av Selvaags boligblokker. De konstruksjonsberegningene som er valgt ut er en 

stabilitetsberegning og en kapasitetsvurdering av hulldekker/ etasjeskillere. Disse er valgt ut i 

samarbeid med Eilif Hjelseth som er byggfaglig ansvarlig ved Selvaag Blue Think AS.  

 

Resultatene fra tidligfasevurderingene danner grunnlaget for en IDM. Forslagene for IDM for 

de to valgte konstruksjonsvurderingene er samlet i resultatkapitelet. Her beskrives også 

virkningene av de forenklingene som er gjort.  
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1.3 Avgrensing 

 

For at oppgaven skal være gjennomførbar, er det gjort en del avgrensninger. De aktørene som 

det vil fokuseres på i denne oppaven, er arkitekten og rådgivende ingeniør byggeteknikk 

(RIB), og deres fagområder.  

 

RIB dekker flere områder. I denne oppgaven er fokuset på konstruksjonsdelen av RIBens 

oppgaver. Av den grunn blir det som regel benyttet konstruktør som betegnelse for aktøren 

med konstruksjonsansvar, siden dette er en mer presis betegnelse enn RIB.  

 

Som BIM- utvekslingsformat er det IFC som blir beskrevet. I følge Statsbygg ønsker de og 

sette interne krav til at relevant informasjon skal være på IFC- formatet (Balkøy 2007). Det er 

derfor naturlig at IFC blir betraktet i tilknytning til informasjonsflyt mellom dataprogrammer.  

 

For å se nærmere på informasjonsflyten, er det i analysen blitt gjennomført 

tidligfasevurdering av to konstruksjonsområder. Disse er avgrenset til et bygg bestående av 

prefabrikkerte betongelementer. Bygget er en Selvaag ”5-7-5 blokk”. 5-7-5 er en henvisning 

til organiseringen av de bærende veggene i blokken. Spennene for dekkene blir da 5m, 7m og 

5m (Figur 34 og Figur 36). De konstruksjonsmessige betraktningene som oppgaven 

omhandler, er stabilitet og dekkekapasitet. Her vil det bli gjort ytterligere avgrensninger som 

vil bli nærmere beskrevet.  

 

For at analysedelen ikke skal bli for uoversiktlig, er mye av beregningene og forklaringene til 

dem plassert i et vedlegg til oppgaven. Det som er av beregninger i kapittel 3 vil dermed ha en 

fyldigere beskrivelse i vedlegget. Det vil være henvisninger til dette vedlegget i teksten. I de 

tilfeller de samme formlene blir benyttet i oppgaven og vedlegget er disse nummerert. De vil 

ha de samme numrene i oppgaven og vedlegget.    

 

 

 

 

 

 



 13

1.4 Ordforklaring og dataprogrammer 

 

Det forekommer flere forkortelser i denne oppgaven. Her er en liten oversikt over noen av 

dem. Det vil også flere steder i teksten være en forklaring til forkortelsene.  

 

 

ARK Arkitekt 
 

RIB 
 

Rådgivende Ingeniør Byggeteknikk 
 

CAD Computer Aided Design. Dette er den engelske betegnelsen. Den blir 
benyttet fremfor den norske (DAK), siden flere av figurene er fra 
Danmark hvor CAD blir benyttet som betegnelse. Det blir også ved 
flere anledninger benyttet arkitektprogram. Det som menes da er 
CAD- program for arkitekter. Det samme gjelder for 
konstruksjonsdesignprogrammer som er CAD- program for 
konstruktør.     
 

IKT Informasjons- og Kommunikasjons Teknologi 
 

BIM 
 
IAI 
 
BuildingSMART 
 

Bygningsinformasjonsmodell 
 
International Alliance for Interoperability 
 
Et merkenavn på IAIs aktiviteter for å effektivisere byggeprosessen. 
 

IFC 
 

Industry Foundation Classes  

IDM 
 
IFD 
 
FEM 
 
Analysemodell 
 
Designmodell 
 
 
 
KBE 
 
 

Information Delivery Manual 
 
International Framework for Dictionaries 
 
Finite Element Method 
 
Modell som benyttes i FEM- program. 
  
Arkitektens eller konstruktørens modell. Denne har som hovedmål å 
produsere tegninger. Konstruksjonsdesignmodell blir også benyttet for 
konstruktørens designmodell. 
 
Kunnskapsbasert Engineering 
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Programvare som blir nevnt i oppgaven 

 

Program Norsk forhandler Nettadresse 
 
Konstruksjonsdesign
   

   

Tekla Structures  EDR, 
http://www.edr.no/ 

http://www.tekla.com  

 
Revit Structure 

 
Betech data 
www.betechdata.com 

 
http://www.betechdata.com/template/t13.ph
p?menuId=468 

   
 
FEM- program 
 

  

FEM- design 
 

NOIS 
http://www.nois.no/ 

http://www.fem-design.com/ 

   
 
Arkitekt program 
 

  

ArchiCAD 
 

Arktis 
http://www.arktis.no/ 

http://www.graphisoft.com/ 

   
   
Revit Architecture 
 

Betech data 
www.betechdata.com 

http://www.betechdata.com/template/t13.ph
p?menuId=467 

 
Andre 
 

  

House Designer 
 
 
Revit MEP 

Selvaag Blue Think 

 

Betech data 

www.betechdata.com 

www.selvaag.no 
 
 
http://www.betechdata.com/template/t13.ph
p?menuId=521 
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2 Informasjonsflyt i byggeprosessen 
 

Som eksempel på et informasjonsobjekt velges det her en vegg. Veggen kan man tenke seg 

består av en mengde informasjon. Dette kan blant annet være informasjon om oppbygning, 

materialer, materialenes egenskaper, veggens posisjon og geometri (x,y,z). 

 

 

 

 
Figur 1: Illustrasjon av vegg og veggens informasjon, samt forskjellen mellom 2D, 3D og BIM (Selvaag 
Blue Think) 
 

Figur 1 viser noe av den informasjon en vegg kan inneholde, og en enkel illustrasjon av 

forskjellen mellom 2D, 3D og BIM. Som figuren viser, inneholder en vegg også informasjon 

som ikke bare knytter seg til det visuelle. Et eksempel på dette kan være beskrivelser, som er 

en viktig del av prosjekteringen. Informasjon som blir benyttet til beskrivelser vil også kunne 

ligge i en modell. En modell kan gi store muligheter til å lagre informasjon, men det er viktig 

å ha en forståelse av formålet med informasjonen.   
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Informasjonsflyt kan foregå gjennom mange kanaler. Slike informasjonskanaler kan være 

samtale mellom partene ansikt til ansikt eller via telefon. Andre eksempler er e-post, skriftlige 

meddelelser og tegninger. På grunn av den store informasjonsmengden kan det være en stor 

utfordring å beholde oversikten gjennom hele prosessen. Mye av informasjonen i et 

byggeprosjekt er elektronisk og vil også sendes elektronisk ved import og eksport fra ulike 

applikasjoner. Derfor vil bruk av BIM og felles utvekslingsformat vil være en forbedring.  

 

2.1 Byggeprosessen 

Byggeprosessen er et omfattende begrep. Det består av alle prosesser som fører fram til eller 

er en forutsetning for å gjennomføre prosjektet (Eikeland 1998). I mange av prosessene (Figur 

2) vil man bearbeide informasjon og generere ny informasjon. Dette fører til en stor mengde 

data som skal overføres mellom de forskjellige prosessene. Innenfor hver prosess er det flere 

typer aktører som også skal overføre informasjon til hverandre.  

 

 
Figur 2: Byggeprosessens delprosesser (Eikeland 1998) 
 

Figur 2 viser alle de prosesser som omfatter byggeprosessen. I denne oppgaven vil kun være 

aktuelt å se på kjerneprosessene programmering og prosjektering, og da i særlig grad 

prosjekteringen. Produksjonsprosessen det vil si byggingen, hører også med til 

kjerneprosessene, men denne blir ikke betraktet videre.  

 

Bygningsprogrammeringen er den delen av byggeprosessen hvor prosjektet skal defineres. 

Her legger man grunnlaget for videre prosjektering og bygging. Under programmeringen er 
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avklaring av forventninger og krav til prosjektet viktig.  I programmeringsfasen henter man 

inn informasjon som analyses og bearbeides. Denne informasjonen kan sammenfattes i et 

programdokument. Dette dokumentet skal inneholde relevant informasjon for de ulike 

aktørene (Byggforsk 1999).  

 

Prosjekteringsprosessen er en videreutvikling av bygningsprogrammet. Her planlegger man 

prosjektet på bakgrunn av den informasjonen som er innhentet i programmeringen. 

Prosjekteringen har to primære mål. Det skal danne et beslutningsgrunnlag i form av 

tegninger og beskrivelser for prosjekteier og bygningsmyndigheter. I tillegg skal det danne 

grunnlag for produksjonen av bygget (Eikeland 1998). I mange byggeprosjekter går 

programmeringen og prosjekteringen delvis parallelt. Det vil si at programmeringen ikke er 

ferdig når prosjekteringen starter. Dette innebærer et vekselspill mellom programmeringen og 

prosjekteringen. Dette kan gi en tidsgevinst. Det gir også en mulighet til avveining av 

programkrav mot forhold som dukker opp under prosjekteringen (Eikeland 1998).  

 

2.1.1 Byggeprosessens oppbygning 

Byggeprosessen har også forskjellige faser som går parallelt med prosessene. Det kan være 

flere måter og dele dem inn på. En generell måte å dele opp fasene på er vist i Figur 3. Her 

deles det inn i en idefase, utviklingsfase, gjennomføringsfase og bruksfase.  
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Figur 3: Byggeprosessens faser (Eikeland 1998) 

 

Statsbygg deler opp de tre prosessene programmering, prosjektering og produksjon i egne 

faser. Hver av fasene har sine mål og oppgaver knyttet til seg. Nedenfor er fasene i 

programmeringen og prosjekteringen satt opp. Dette er en tradisjonell måte å gjennomføre et 

prosjekt på. Statsbygg deler de to fasene programmering og prosjektering opp i mindre deler 

(Statsbygg 1996). 

Programmering 

• Utredning 

• Romprogram 

• Byggeprogram  

Prosjektering 

• Skisseprosjekt 

• Forprosjekt 

• Detaljprosjekt 

 

I Norge er det ikke foretatt mange prosjekter hvor man har benyttet 

bygningsinformasjonsmodellering. Et prosjekt som er gjennomført er Statsbygg sitt 

forprosjekt på Høgskolen i Tromsø (HITOS). Her ble det benyttet en digital 
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bygningsinformasjonsmodell. Siden det ikke er gjennomført mange prosjekter med BIM, er 

det heller ikke høstet mye erfaring med hvordan byggeprosessen vil bli påvirket. Bruk av IKT 

gir ikke nødvendigvis en bedre prosess, men det kan gi flere muligheter (Hjelseth 2007b).  

 

 
Figur 4: Illustrasjon av tradisjonell byggeprosess (Andersen et al. 2007) 

 

Figur 4 viser en tradisjonell byggeprosess slik det er beskrevet tidligere. Den er bygget opp 

etter et ”fossefalsprinsipp”. Med det menes at når man har passert en fase går man ikke tilbake 

til den forrige fasen. Slike prosesser er ikke veldig egnet for å utnytte potensialet for IKT- 

verktøyene. Grunnen til dette ligger i liten mulighet for iterasjoner mellom fasene. I en 

prosess hvor man tar i bruk IKTens muligheter vil det være større utsikt til å foreta ”looper” 

slik at man hopper tilbake i fasene (Figur 5). Innen programmering har fossefallsprinsippet 

blitt avløst eller supplert av mer smidigere metoder (Hjelseth 2007b). 

 
Figur 5: Illustrasjon av en byggeprosess ved bruk av IKT- verktøyenes muligheter (Andersen et al. 2007) 

 

Figur 5 viser en byggeprosess hvor man benytter mulighetene som ligger i IKT. Her kan man 

foreta looper slik at man kommer tilbake til tidligere faser. Dette gjør det mulig å endre 

innhold og forutsetninger i prosjektet. Dermed er man mye mer tilpasset de mulighetene som 

IKT kan by på enn hva som er tilfellet i en tradisjonell byggeprosess basert på 

fossefallsprinsippet. 

 

Å dele inn et prosjekt i faser vil kunne være til hjelp i prosjektstyringen. Ansvarsområder og 

beslutninger kan knyttes opp mot definerte faser. Statsbygg har også knyttet krav til 

tegningsmateriale opp mot noen av de ulike fasene. Statsbygg (2007c) skriver ”Tegningsfil 

skal, dersom ikke annet er avtalt, være tilgjengelig ved følgende faser i et prosjekt;” 

• Tidlig fase/ utredning 
• Overlevering av forprosjekt 
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• Detaljprosjekteringsfasen 
• Videreføring (bygging) 
• Reklamasjon (garanti) – ”som utført” 
• Ombygg./brukertilpasning 

 

Listen over er et eksempel på hvordan informasjonsmengden øker gjennom byggeprosessen. 

De forskjellige fasene i et byggeprosjekt har forskjellige krav til informasjonsinnhold. Disse 

kravene kan rette seg mot hvilke type tegninger som skal produseres. Informasjonsnivået på 

en arbeidstegning må være høyere enn på en tegning som skal tilfredsstille kravet til 

byggemelding.  

 

Knut Samset (2001) peker på noen sentrale spørsmål om informasjon som er viktige når man 

ser på informasjonen i de ulike fasene: ”Hvilken type informasjon trenger en? Hva slags 

informasjon finnes? Hvor går grensen for å nyttegjøre seg informasjon?” Disse spørsmålene 

er svært relevante når man ser på informasjonsflyten i en så kompleks prosess som en 

byggeprosess.   

 

2.1.2 Aktørene i byggeprosessen 

Samspillet mellom aktørene i byggeprosessen kan man se på som en motor for 

informasjonsflyten. Informasjon skal fra en aktør til en annen. Det kan blant annet foregå i 

form av muntlige overleveringer og elektronisk dataoverføring. Det er mange involverte med 

forskjellige interesser og informasjonsbehov. Informasjonen skal utveksles innad i en 

arkitektgruppe, mellom de prosjekterende (blant annet mellom arkitekt og konstruktør) og til 

andre aktører, som tiltakshaver, utførende, offentlige instanser osv.   

 

I ”ICT and the architectural design process- introduction of an ICT impact matrix” (Moum 

Ukjent), beskrives tre nivåer i et hierarki i designprosessen. Det er mikro, meso og makro- 

nivå (Figur 6). Dette er begreper som er viktige å ha med seg når man skal se på samspillet 

mellom arkitekt og konstruktør.  

 

• Mikro- nivået har fokus på den individuelle designeren og hans ideer. Moum skriver 

blant annet”The designer’s conversation with the design situation is an example of 

micro-level communication” (Moum Ukjent). Mikro- nivået omfatter også den enkelte 

konstruktør. 
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• Meso- nivået dekker samspillet i en gruppe, for eksempel en designergruppe. Fra 

mikro- nivåene har man med seg flere ideer. Disse ideene blir på meso- nivå drøftet, 

og man prøver å komme frem til hvilke ideer man skal gå videre med.  

• Makro- nivå er toppen av hierarkiet og det overordnede prosjektnivået. Beslutningene 

som er aktuelle på dette nivået, er hvilke konsept som skal utvikles videre. Samarbeid 

mellom ulike grupper på meso- nivå er områder som også ligger til makro- nivå. 

 
Figur 6: Mikro, meso og makro- nivå (Moum 2005) 
 

Aktørene som er involvert i byggeprosessen, er en lite homogen gruppe. Disse kommer inn på 

forskjellige faser i byggeprosessen og har ulike oppgaver. I de tidlige fasene som det 

fokuseres mest på i denne oppgaven, er det de prosjekterende som er mest involvert. Eikeland 

(1998) beskriver de prosjekterendes rolle slik: ”Rollen som prosjekterende innbærer å utvikle 

og beskrive prosjektet som objekt å derved gi grunnlag for produksjonsprosessen”. Selve 

beskrivelsen av prosjektet er et stort område. Den vil bli mer detaljert etter som man beveger 

seg utover i de forskjellige fasene.  

 

Arkitektens primæroppgave i prosjekteringsprosessen er å ivareta form, funksjon og 

rombehov. Som regel kommer arkitekten inn i en tidlig fase av prosjektet. Oppgavene blir da 

å kunne kartlegge hva som er behovet og hvilken kostnadsrammer som tiltakshaver har 

(Lyngtveit 2007). Når man har dannet seg et bilde av dette, begynner arbeidet med å komme 

med ideer og forslag. Man befinner seg nå i idefasen av prosjektet (Figur 3). Tradisjonelt blir 
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de første tankene konkretisert ved skissering på pair. Etter hvert som prosjektet blir mer 

konkret starter selve tegningen.  

 

Konstruktørens oppgave er å sørge for at bygget tåler de påkjenningene det vil bli utsatt for. 

Dette blir sikret gjennom beregninger av utsatte bygningsdeler eller komponenter. Grunnlaget 

for beregningene er arkitektens tegninger. I tillegg skal konstruktøren følge de gjeldende 

standarder for de aktuelle tilfellene. Beregningene kan foregå på flere nivåer, fra enkle 

håndberegninger til store 3D- analyser av hele bygget. Informasjonsbehovet vil variere ut fra 

hvilken type analyse som skal gjennomføres.  

 

Samspillet mellom konstruktør og arkitekt kan man si tilhører makro- nivået. Blant annet kan 

byggekomitémøter være en arena for dette. På meso- nivå har det stort sett vært grupper fra 

samme fagfelt. Mye av utfordringen i dette samspillet er endringer og revisjoner. Arkitekt og 

RIB vil på grunn av dette jobbe i iterasjoner (Andersen 2007). I dette samspillet vil 

mulighetene for en raskere dataflyt som gir flere looper mellom aktørene være en fordel. I 

oppgaven er det gjort forsøk på å vise at dette kan oppnås med IKT- støtte.  

 

Dagens situasjon er at arkitekten detaljerer prosjektet svært langt før tegningene blir sendt til 

konstruktør. Dersom arkitekten må foreta endringer på et sent tidspunkt, vil dette kunne bli 

kostbart. Ved å foreta flere ”looper”, vil man på et tidligere tidspunkt kunne lage gode 

løsninger for flere. For at en slik samarbeidsform skal kunne fungere, må det ligge en del 

bestemmelser knyttet til eierskap og påvirkningsmulighet av modellen. Dette er særlig viktig 

siden det ofte er flere bedrifter involvert i prosjekteringen. Som regel er konstruktør og 

arkitekt fra forskjellige firmaer.  

 

Samspillet mellom arkitekt og konstruktør kan ha flere utfordringer. En faktor som kan ha 

negativ innvirkning på samarbeidet, er knapphet på tiden. Dette kan medføre at de kun har 

fokus på egne oppgaver og mindre fokus på samspillet. De økonomiske rammene vil innvirke 

på hvordan samspillet mellom arkitekt og konstruktør er. Med mindre rom for samspill, vil 

dette kunne føre til mindre forståelse over for hverandre, noe som lett fører til konflikt (Arge 

2001). 
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2.1.3 Byggeprosessens informasjonsinnhold 

I et hvert prosjekt har man et tidsaspekt. Prosjektet skal gjennomføres innenfor en gitt tid. De 

ulike fasene av prosjektet har også sin tidsramme som i større eller mindre grad er definert. 

 

 
Figur 7: Investeringskostnader og påvirkningsmulighet i et tiltak, og hvordan BIM vil påvirke 
prosessen. Laget av Patric MacLeamy, AIA (American Institute of Architects) 

 

Figur 7 viser sammenhengen mellom påvirkningsmulighet og kostnader. I prosjektets tidligste 

faser vil påvirkningsmulighetene være størst. Dette henger naturlig sammen med at 

prosjektets detaljomfang enda er begrenset. Muligheten for å kunne foreta endringer uten at 

dette får de store konsekvenser er også størst i de tidligste fasene. Figuren viser videre 

hvordan en byggeprosess ved bruk av BIM som hjelpemiddel vil kunne føre til at man på et 

tidligere tidspunkt vil ha informasjon tilgjengelig, slik at beslutninger kan tas på et riktigere 

grunnlag. Sammenlignet med en tradisjonell prosess, ser man at den tilgjengelige 

informasjonen som skal danne grunnlag for beslutninger kommer på et senere tidspunkt. 

Figuren viser tydelig fordelen med bruk av BIM og tidligfasens viktighet.  
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Figur 8: Illustrasjon av sammenheng mellom usikkerhet og tilgjengelig informasjon (Samset 2001) 
 

Figuren ovenfor viser sammenhengen mellom informasjon og usikkerhet. Begge er sett i et 

tidsperspektiv. Informasjonsmengden vil stige utover i prosjektet, blant annet gjennom 

planlegging og prosjektering. Av figuren fremgår det også at informasjonen har en 

sammenheng med usikkerheten. Usikkerheten i et prosjekt knytter seg i stor grad til kostnad. 

Høy grad av usikkerhet med hensyn til prosjektets egenskaper, vil gi stor grad av usikkerhet 

når det gjelder prosjektets kostnad (Eikeland 1998).  For å redusere usikkerheten er 

informasjonstilgangen en viktig faktor. Men som Samset (2001) påpeker er det grenser for 

hvilken grad økt informasjon vil redusere usikkerheten. På et tidlig stadium i prosjektet er 

usikkerheten størst, siden en del informasjon ikke vil være tilgjengelig. I denne fasen må 

kostnaden ved å innhente informasjon veies opp mot nytten av tilleggsinformasjon (Figur 9).  
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Figur 9: Illustrasjon av kostnad og nytte av informasjon i et prosjekt.  Figuren er fra "Prosjektvurdering i 
tidligfasen” og er noe modifisert (Samset 2001) 
 

Uansett hvor mye ressurser man setter inn, vil informasjonsgrunnlaget alltid være 

ufullstendig. En må også ha klart for seg skille mellom fakta og antagelser. Begge typer 

informasjon koster det penger å anskaffe. Nytten av tilleggsinformasjon kan etter hvert bli 

marginal. Det er ikke mengden av informasjon som er avgjørende, men informasjonens 

relevans (Samset 2001).   

 

En annen viktig sammenheng er påvirkningsmuligheten sett i sammenheng med kostnaden. 

De økonomiske konsekvensene av å foreta endringer vil bli større etter hvert som prosjektet 

skrider frem. 

             

2.2 Bygningsmodeller 

I denne delen av teorien vil det være fokus på informasjonen. Det starter med en del som ser 

på informasjonsinnhenting og tilgjengelig informasjon (avsnitt 2.2.1). Den neste delen er det 

bearbeiding av informasjonen og litt teori knyttet til dette (avsnitt 2.2.2, 2.2.4 og 2.2.5). Den 

siste delen ser på resultatet av informasjonsbearbeidingen. Det vil med andre ord si tegninger 

og beskrivelser (avsnitt 2.2.7). 
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2.2.1 Tilgjengelig informasjon  

Gjennom hele byggeprosessen danner innsamlet informasjon grunnlaget for videre arbeid. Det 

er mange ulike kilder til denne informasjonen. Det kan kort nevnes noen av de kildene som 

inneholder relevant informasjon for byggeprosessen. I første omgang er det tiltakshavers 

ønsker og krav til bygget som er informasjonskilden. Dette kombineres med offentlige krav 

og retningslinjer, det vil blant annet si plan og bygningsloven, forskrifter og veiledning til 

forskrifter. Ulike standarder, både norske og internasjonale, vil også være informasjonskilder 

som påvirker prosjektet. Lokale offentlige bestemmelser, som reguleringsplan og lignende, vil 

være informasjon som kommer inn på et tidlig tidspunkt. For å kunne hente ut en del av denne 

informasjonen, kan det kreves en viss mengde bakgrunnsinformasjon. Et enkelt eksempel på 

dette er hvilken informasjon som ligger til grunn for å komme frem til riktig brannklasse. Det 

kreves da informasjon om type virksomhet. Dette gir en risikoklasse. Risikoklasse pluss antall 

etasjer gir brannklassen (TEK 2007a). (2007a).  

 

Det er ikke bare offentlige bestemmelser som er informasjonskilder. Et viktig sted for 

innhenting av informasjon er tidligere erfaringer. Her er det store mengder informasjon som 

er lett tilgjengelig og kan tilpasses det nye prosjektet. Man kan også trekke frem preaksepterte 

løsninger og bransjestandarder som informasjonskilder. Med preaksepterte løsninger menes 

allment aksepterte måter å utføre eksempelvis et knutepunkt på. 

  ”Anerkjente løsninger som for eks. veiledning til TEK, norsk standard, byggforskserien eller 

andre anerkjente løsninger som er i samsvar med krav” (BE 2007). 

 

2.2.2 Fra 2D- tegning til 3D- modellering 

Utviklingen av dataverktøy for byggebransjen har vært formidabel. Et godt eksempel på 

denne utviklingen er verktøy for utarbeidelser av tegninger. Måten disse har blitt utarbeidet 

på, har forandret seg etter hvert som hjelpemidlene har endret seg. Den første måten man 

benyttet CAD- programmet på, var som et digitalt tegnebrett. Denne måten å arbeide på er 

fortsatt i bruk og kommer nok til å være det i lang tid fremover. Bruk av CAD- program som 

tegnebrett vil si at i stedet for å tegne for hånd, tegner man ved hjelp av mus og tastatur. 

Fordelen fremfor håndtegning er at man har mange hjelpefunksjoner som gjør tegningen 

lettere. Eksempel på dette kan være kopierings- og speilfunksjoner. Man har ofte laget seg 

tegningskomponenter som gjør det raskt å tegne. Mange brukere av slike datasystemer har 

etablert omfattende bibliotek for alle de lagrede komponentene. Disse kan lett hentes frem, 
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slik at tegningsprosessen går raskere siden det er en stor grad av gjenbruk i de fleste 

prosjekter. En ulempe med å benytte 2D- tegning er at en den kan føre til egne tolkninger og 

mulige misforståelser. Ved bruk av CAD- verktøyer til tegning er ikke annen informasjon 

koblet til tegningen enn det visuelle. Det vil si eksempelvis at strekene i en vegg ikke 

inneholder annen informasjon, enn at det er to streker som går fra et punkt til et annet (Haug 

2007). Det er da nødvendig med beskrivelser som vedlegg til tegningene. I et objektbasert 

datasystem vil veggen være et objekt som kan innholde en del av den informasjonen som før 

ble lagt ved som beskrivelser til tegningen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra 2D har utviklingen gått mot å ta i bruk 3D (Figur 10). Bruk av 3D blir i ”3D- 

arbejdsmetode 2006” (Det Digitale Byggeri & bips 2006) delt i tre nivåer. Disse nivåene er 

3D- CAD, 3D- objektbasert CAD og Bygningsinformasjonsmodell (Figur 12). Disse 

representerer forskjellige kompleksitetsnivåer i modelleringen.   

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Forskjellen mellom 3D- og 2D- presentasjon av en vegg (Selvaag Blue Think) 
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Figur 11 Prinsippene for 3D- CAD.  Med punkter 
og tråder mellom disse (Wireframe), flater 
(Surface) eller massive deler (Solid) (Aalborg 
Universitet et al. 2007) 
 

2.2.3 Prinsipper for 3D- modeller 

 

3D- CAD 

Den enkleste formen for 3D i denne sammenhengen er 3D- CAD. Modellen bygges opp av 

flater, punkter eller ”massive” deler. Dette er illustrert i Figur 11. En modell av en vegg kan 

da bestå av punkter som det blir trukket linjer mellom, eller den kan være massiv. Den kan 

også bestå av to flater som er plassert ved 

siden av hverandre. Modellen er en 

geometrisk bygningsmodell, men delene har 

ikke noen egenskaper knyttet til seg annet 

enn geometri og posisjon. De kan anvendes 

for å løse geometriske problemer, 

visualisering og danne grunnlag for 

simulering. Videre kan det være aktuelt å 

gjennomføre en kollisjonskontroll. Et annet 

bruksområdet er å benytte modellen som grunnlag for en kontroll av om en byggeteknisk 

løsning kan gjennomføres i praksis. Uthenting av informasjon om arealer og volumer, er også 

et område som 3D- CAD kan benyttes til. Den er i tillegg lett å utveksle siden den inneholder 

lite informasjon. Begrensingene ligger i å kommunisere på tvers av applikasjoner. Det kan 

være vanskelig å bevare informasjonen slik den var tenkt. Det er heller ikke mulig med 

eksempelvis automatisk innsetting av vinduer (Det Digitale Byggeri & bips 2006).  

 

3D- objektbasert CAD 

Ved 3D- objektbasert CAD er modellen bygget opp av objekter som for eksempel vegg, 

vindu, møbler og så videre. Objektene inneholder blant annet geometri og egenskapsdata. Det 

vil si at en vegg kan innholde flere egenskaper enn kun geometrien. Egenskapene som er 

knyttet opp mot et objekt, er ofte nært knyttet opp mot den virkelige bygningskomponentens 

egenskaper. I likhet med 3D- CAD kan den objektbaserte metoden også løse geometriske 

problemer. Presentasjonen av modellen kan ha flere former som kan variere med målestokk, 

detaljeringsgrad og visualiseringsform. Mange av oppgavene i slike CAD- programmer er 

automatisert. Eksempel på dette er at et vindu er intelligent slik at det ”skjønner” at det skal 

settes inn i veggen (Det Digitale Byggeri & bips 2006). I mange av CAD- programmene 
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ligger det muligheter for utarbeidelse av mengdelister. Utveksling av informasjon til andre 

CAD- programmer hvor man tar vare på informasjonen, går lettere enn ved 3D- CAD. 

 

Bygningsinformasjonsmodell (BIM)  

Den mest omfattende måten å tenke seg modell på er bygningsinformasjonsmodellen. Denne 

typen modell inneholder mer informasjon enn en 3D- objektmodell. Eksempel på informasjon 

som en BIM kan inneholde, er bygningsbeskrivelser, økonomi og tidsplaner. Alle aktører 

beriker modellen med sin informasjon gjennom hele prosjektet. Slik informasjon kan være alt 

fra møtereferater til byggesøknader. I følge forfatterne av ”3D- arbejdsmetode 2006” (Det 

Digitale Byggeri & bips 2006) har mange CAD- programmer reklamert med at de produserer 

BIM, noe de mener ikke stemmer:  

”Softwareleverandørerne er begyndt at give deres 3D- modellerings CAD-systemer etiketten 

”BIM”, men der er i bedste fald tale om, at man tilnærmer sig den fuldt integrerede 

bygningsmodel. Udviklingen indenfor området foregår i et hurtig tempo, så et 

funktionsdygtigt BIM koncept vil måske være indenfor rækkevidde i de kommende år”. 

 

Det å benytte BIM som arbeidsmetode er ganske nytt og i stor utvikling. Etter hvert vil nok 

CAD- programmene utvikle seg i retning av å produsere en BIM. Formålet med å benytte seg 

av BIM er å unngå dobbeltarbeid i modelleringen. Det er også mulig å få et bedre grunnlag å 

ta beslutninger på. Modellens bestandsdeler har mulighet til å inneholde egenskaper som den 

virkelige komponenten har. I tillegg kan modellen inneholde informasjon om relasjonene 

mellom de ulike objektene. I en presentasjon av BIM sier Haug (2007):  

”En MODELL kan være i xD, dvs den kan være i 2D, 3D, 4D (med tid), 5D (med tid og 

kostpådrag), eller ”0D” (null- D) i form av materiallister, priser osv. Mulighet for den 

romlige dimensjonen (3D) gir oftest bedre felles forståelse av de geometriske egenskapene og 

hindrer misforståelser”.  

 

Ved å velge det plan eller snitt man måtte ha behov for fra en modell, kan man generere de 

tegningene man måtte ønske. Modellen kan inneholde informasjon fra flere fagfelt. Etter hvert 

som flere har tatt i bruk modellering frem for tegning, har begrepet 

bygningsinformasjonsmodell blitt en vanlig betegnelse for datamodellen.  
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Figur 12: Forskjellige 3D- arbeidsformer (Det Digitale Byggeri & bips 2006) 
 

Figur 12 viser forskjellen mellom de ulike nivåene i 3D- arbeidsformer. Dagens situasjon 

ligger nok innenfor det grå feltet i figuren. Man har i liten grad tatt i bruk BIM, og man er på 

vei bort fra den enkle 3D- CADen.  

 

2.2.4 Modellens detaljnivåer 

I ”Håndbog i 3D- modeller”, som er et samarbeid mellom Aalborg Universitet, Rambøll, 

Arkitema og NCC (2007) og ”3D- arbejdsmetode 2006” (Det Digitale Byggeri & bips 2006), 

blir det beskrevet sju nivåer av modellen. Nivåene viser informasjonsinnhold og 

konkretiseringsgrad. Ved bruk av BIM vil en modell bli beriket igjennom prosjektet. Det er da 

viktig med en felles forståelse av modellens innhold på de aktuelle nivåene. Nivåene kan etter 

hvert knyttes til faser og danne grunnlag for kontrakter.  

 

Figur 13 viser hvordan en vegg blir beriket og informasjonsinnholdet øker utover i et prosjekt. 

Det er viktig med riktig 

informasjonsmengde til riktig tid. Med det 

menes at det ikke er det detaljerte hjørne 

som er viktig på et skissestadium, men mer 

det konseptuelle. Da er den enkle 

strektegningen ofte den mest 

hensiktsmessige måten å jobbe på. I en prosjekteringsfase er det mange måter å bygge opp 

Figur 13: Detaljering og konkretisering (Wikforss 
2003) 
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modellen på. Det vil være flytende overganger mellom de forskjellige nivåene. Et 

informasjonsnivå viser hvor detaljert modellen er og hvor spesifisert modellens objekter er. 

Dette betyr at informasjonsnivået forteller noe om modellens innhold av informasjon på et gitt 

stadium.  

 

Figur 14 viser en illustrasjon av informasjonsnivåene. Objekttypene øker i antall ettersom 

tiden går og prosjektet skrider frem. Disse objektene blir også beriket slik at det totale 

informasjonsnivået stiger i takt med byggeprosessen. I denne inndelingen er det seks nivåer, 

eller sju om man regner med terrengmodellen (kravmodellen).  

 

 
Figur 14: Informasjonsnivå. Det er benyttet arkitektmodell som eksempel (Det Digitale Byggeri & bips 
2006) 
 

Det vil nå komme en grundigere beskrivelse av de ulike nivåene, basert på publikasjoner 

utarbeidet av Det Digitale Byggeri, Danmark (Det Digitale Byggeri & bips 2006; Aalborg 

Universitet et al. 2007). Danmark har fra 2007 stilt krav til prosjekteringen av statlige 

byggeprosjekter.  

”Fra januar 2007 skal arkitekter, ingeniørrådgivere og udførende, som ønsker at medvirke 

ved statslige byggeprojekter, være i stand til at håndtere en række nye digitale rutiner, 
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metoder og værktøjer. Flere byggerier vil i de kommende år blive omfattet af krav om Det 

Digitale Byggeri” (Kaiser 2007b). 

I den forbindelse har de kommet langt i utviklingen av teori rundt BIM.    

 

0. Kravmodellen inneholder informasjon som går på tiltakshavers ønsker og krav. Disse 

kravene er blant annet romprogram som angir funksjon, størrelse, kapasitet og 

tilknytninger til andre rom. Videre kommer økonomiske og ressursmessige krav. I 

tillegg til tiltakshavers krav kommer det offentlige og samfunnsmessige krav. Dette er 

krav fra myndighetene, miljømessige krav og krav til infrastruktur. Selve modellen 

kan innholde informasjon om terreng med omkringliggende bebyggelse og GIS- 

(geografiske informasjonssystemer) informasjon. Stedet som man planlegger er valgt, 

det vil si at det er en del informasjon tilgjengelig. Naturlaster som snø og vind kan 

man finne grunnverdier for. Formålet med modellen er å kunne skaffe klarhet i hvilke 

krav og bindinger som er til prosjektet. Ansvaret for innholdet ligger hos tiltakshaver. 

 

1. Volummodellen er oppbygd av geometriske grunnformer. Modellen innholder 

bygningens totalform, struktur og relasjoner til omgivelsene. Videre innholder 

modellen en rominndeling. Man kan si at modellen er bygd opp av to 

hovedbestandsdeler. Den største hoveddelen er volumer som representerer byggets 

ytre geometri på en forenklet måte. Den andre hoveddelen er rommene som 

representerer bygningens bruksområde. På dette nivået er ikke informasjon om 

byggesystem og byggeteknikk fastsatt. Det vil si at tykkelser på vegger, dekker, 

etasjeskiller ikke er bestemt. Her er det form og funksjon som er i fokus. 

Volummodellen anvendes blant annet til å kontrollere at modellen inneholder 

rommene som er beskrevet i romprogrammet. Det er også muligheter til å betrakte 

bygningens funksjonelle og fysiske egenskaper. Formålet med modellen er å kunne se 

på det formmessige uttrykket i en tidlig fase. Det er prosjektledelsen og dens rådgivere 

som utarbeider og har ansvar for modellen på dette nivået. Anvendelsen av 

informasjonen kan prosjekterende, tiltakshaver, prosjektledelsen og myndighetene dra 

nytte av. Volummodellen kan benyttes til simuleringer av blant annet lys og 

skyggeforhold. Det kan også tenkes at det allerede på dette nivået kan gjøres enkle 

vind simuleringer. Grunnen til dette er at den informasjonen som trengs for 

vindsimulering vil være tilgjengelig. Det er i hovedsak forhold rundt byggets 
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plassering og posisjon, samt byggets ytere utforming som har innvirkning på 

vindlastene.  

 

2. Rommodellen inneholder informasjon om rommene. Dette er informasjon som arealer, 

volumer, møbler og annen relatert informasjon. Dette er den første oppbygningen av 

bygningsobjekter på generelt nivå. Det vil si at modellen inneholder bygningsdeler 

som tak, dekke, fundament og vegger. Disse er ikke like detaljerte som eksempelvis 

veggens oppbygning. Alle byggets åpninger i vegger, dekker og tak skal defineres på 

generelt nivå. Arbeidet foregår med modulkomponenter. Grunnen til dette er at 

byggeteknikken enda ikke er fastsatt, og man har derfor ikke tilgang på 

komponentoppdeling, fugebredder, toleranser og lignende. Formålet med modellen er 

blant annet å kunne lage et beslutningsgrunnlag for valg av konseptuell løsning. 

Ansvaret for modellen ligger hos de prosjekterende. Modellen vil også kunne 

anvendes av tiltakshaver, prosjektledelse, myndighetene og entreprenøren. De 

simuleringene som kan utføres på dette nivået er blant annet av inneklima, evakuering, 

belysning, møblering og termiske eller akustiske forhold. Planløsning er fastsatt på 

bakgrunn av romprogrammet i kravmodellen. Den inneholder rommenes plassering og 

avgrensning.  

 

3. Elementmodellen er resultatet av den første nedbrytningen av bygningen til mindre 

bestanddeler. Elementene vil nå være forskjellige bygningsdeler. 3D- objektene kan 

inneholde ulik type informasjon. Den konstruktive oppbygningen er fastsatt på et 

prinsippnivå. Det betyr at bygningsdelene skal være spesifisert slik at eksempelvis 

laginndelingen til en vegg er definert. Den kan lagres i objektene eller i databaser. 

Formålet med denne modellen er å danne beslutningsgrunnlag for det offentlige, samt 

at det kan være et koordineringsverktøy for de prosjekterende. Ansvaret og utførelsen 

ligger hos de prosjekterende, men det er de offentlige myndigheter som har den største 

nytten av modellen. Siden modellen skal benyttes til behandling av det offentlige, må 

modellen inneholde tilstrekkelig spesifisert informasjon, slik at beslutninger kan tas på 

et riktig grunnlag. I tillegg til å bli brukt som grunnlag for det offentliges behandling, 

kan en koordinering av de forskjellige fagmodellene og konflikter mellom dem, 

foretas på dette nivået. Modellen kan benyttes til mer detaljerte simuleringer, blant 

annet brann, statikk, inneklima, lys og akustikk. Når det gjelder statikksimulering er 
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dette kun simulering av laster og lastvirkninger på konstruksjonen det er snakk om. 

Detaljert dimensjonering av eksempelvis knutepunkter kan ikke gjennomføres på dette 

nivået. 

 

4. Bygningsmodellen skal inneholde et detaljeringsnivå som er i samsvar med 

beskrivelsen til bygningsdelen. Eksempelvis skal veggens oppbygning med alle sjikt 

være spesifisert. Modellen er brutt ned til et slikt detaljnivå som er nødvendig. 

Modellen skal kunne generere stykklister og beskrivende mengdelister til kalkulasjon 

ved anbud. Fra modellen skal det også kunne lages tegningsmateriale som 

hovedtegninger, oversiktstegninger og bygningsdelstegninger. Formålet til denne 

modellen er å danne grunnlaget for kalkulasjon av pris, anbudsgrunnlag og 

planlegging av produksjon. Ansvaret og utarbeidelse av modellen har de 

prosjekterende, eventuelt byggevareleverandører som foretar detaljprosjektering. 

Modellen anvendes av tiltakshaver, prosjektledelsen, entreprenøren og 

bygningsleverandørene. Entreprenøren kan benytte modellen under 

produksjonsplanleggingen. Før modellen går over til neste nivå, kompletteres 

modellen med de forskjellige fagmodeller, og kollisjonstesting mellom fagene kan 

utføres. 

 

5. Konstruksjonsmodellen er en ytterligere detaljering, slik at bygningsdelene inneholder 

alle konstruksjonsmessige sammenhenger og materialkvaliteter. De forskjellige 

komponentene er beriket med de egenskapene som byggevarene har. Denne modellen 

skal gi grunnlaget for produksjonen. Ansvaret for modellen ligger hos entreprenøren, 

byggevareleverandørene og eventuelt også de prosjekterende. Det er entreprenøren 

som har den største anvendelsen av modellen.  

 

6. Den ferdige modellen er en modell som inneholder oppdatert informasjon fra alle 

nivåene og fremstår som bygget. Den kan benyttes videre i forvaltning, drift og 

vedlikeholdsperioden. Ved utvikling av bygget kan modellen også benyttes som 

prosjektgrunnlag.   
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I Norge jobbes det med utarbeidelse av retningslinjer for arbeid med BIM. 

”Statsbygg har i samarbeid med flere under utarbeidelse en ”BIM- manual” som angår 

utførelse av BIM- prosjektering. Det må forventes at denne etter hvert som den foreligger blir 

tatt i aktiv bruk i prosjekter som benytter BIM” (Statsbygg 2007d).  

  

I avsnitt 2.1.1 ble Statsbyggs inndeling av byggeprosessens faser presentert. Hvordan 

relasjonen mellom disse og informasjonsnivåene er, er et interessant spørsmål. I 

utgangspunktet har hver fase et visst informasjonsnivå. Det vil si at all informasjon ikke er 

kjent, eller at byggeprosessen ikke har kommet til det stadium hvor informasjonen er relevant. 

Dersom man kan knytte byggeprosessens fase mot modellens informasjonsnivå, vil dette 

kunne bidra til en mer hensiktsmessig berikelse av BIM`en. Informasjon som ikke er 

nødvendig i den fasen man er i, trenger ikke nødvendigvis å legges inn i modellen. 

 

Tabell 2.1 viser hvordan man i Danmark relaterer informasjonsnivåene til byggeprosessens 

faser. I tabellen er også de forskjellige fagene tatt med.  

 

 

 

En slik måte å koble informasjonsnivåene til byggeprosessens faser, gjør det lettere holde 

oversikt over modellens utvikling. Tradisjonelt er det krav til detaljering av tegningene ved de 

forskjellige fasene, mens her er det krav til modellen.  

  

2.2.5 BIM som arbeidsmåte 

Bruken av bygningsinformasjonsmodellering som arbeidsmåte, er et stort skritt i utviklingen 

fra 2D- tegning. Tidligere i denne oppgaven har BIM vært et sentralt tema. Det blir nå sett litt 

Tabell 2.1: Relasjon mellom byggeprosessens faser og modellens informasjonsnivå (Det Digitale Byggeri 
& bips 2006) 
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nærmere på tankegangen rundt denne. Figur 15 viser en prinsippskisse av 

bygningsinformasjonsmodellering. Selve modellen kan bestå av flere fagmodeller. Disse kan 

man benytte som grunnlag for simuleringer, tegninger eller til visualisering. I fra 

fellesmodellen kan man hente ut data i form av blant annet mengde lister. 

 

 

Figur 15: Illustrasjon av bygningsinformasjonsmodellen som konsept (Det Digitale Byggeri & bips 2006) 

 

Fagmodellene som fellesmodellen består av, inneholder den informasjonen som er nødvendig 

for de forskjellige fagene. Det er på disse selve arbeidet foregår. Fellesmodellen er kun et 

resultat av en sammensmelting av de ulike fagmodellene. Formålet med fellesmodellen er å 

kunne benytte den som en informasjonsbank. Der kan en hente ut nødvendig informasjon til 

fagmodellen, og man skal kunne sette inn informasjon, slik at fellesmodellen blir beriket med 

mer detaljert informasjon etter hvert som prosjektet skrider frem. Fellesmodellen vil da under 
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hele prosjektet være oppdatert med alle fags informasjon. Informasjonen vil være lett 

tilgjengelig og kan benyttes som grunnlag for andre fagmodeller.  

 

For å unngå konflikter mellom modellens objekter, kan man foreta en kollisjonskontroll. 

Dette kan gjøres i fagmodellene og i fellesmodellen. Formålet er å kunne oppdage konflikter 

mellom bygningsdeler, eller at objekter ligger oppå hverandre. Dette kan lett skje under 

modelleringen og kan være vanskelig å oppdage. I en kollisjonskontroll kan man også 

oppdage objekters manglende relasjon til andre. Et eksempel på dette er dersom en bjelke 

henger i løse luften. Dette er viktig informasjon med tanke på blant annet statikksimuleringer. 

I tillegg vil man ved å utføre en kollisjonskontroll, kunne sjekke om installasjoner har det 

nødvendige luftrom rundt seg og plass til å installere og betjene dem. Ved å kjøre en 

kollisjonskontroll i fellesmodellen kan modellen sjekkes for kollisjoner for eksempel mellom 

RIV (Rådgivende Ingeniør VVS) sine installasjoner og opp mot RIB sitt område. Da vil man 

kunne få en oversikt over om eksempelvis ventilasjonskanalen går igjennom en bærende 

bjelke. Et annet eksempel kan være ARK sin plassering av sikringskap stemmer med det som 

RIE (Rådgivende Ingeniør Elektro) modellerer.  

 

Bruken av virtuelle modeller har også ført til store muligheter når det gjelder simulering av 

ulike scenarier ved bygget og prosjektet. I forbindelse med informasjonsnivåene ble også 

noen former for simulering nevnt. Blant annet brann, statikk, inneklima, lys og 

akustikksimuleringer. Dette gjøres stort sett på bakgrunn av fagmodellen.  

 

En form for simulering som man kan merke seg, er 4D. Definisjonen for 4D er 3D + tid. 4D 

kan brukes til å visualisere fremgangen på byggeplassen. Dette gjøres ved å koble en tidsplan 

til 3D- modellen. Bruk av 4D kan bedre koordineringen på byggeplass og fører til bedre 

samspillet mellom arkitekt, ingeniør og entreprenør. I tillegg har man mulighet til å 

optimalisere prosessen og dermed unngå feil. 4D kan også benyttes som et hjelpemiddel tidlig 

i prosjekteringen for å avklare planspørsmål og forhold til eksterne aktører (Høybakken et al. 

2000). 4D kan med fordel benyttes av flere av de prosjekterende. Dersom man har en 

komplett 4D- modell, vil dette være til stor hjelp i byggeplasslogistikken. Dette er noe som 

entreprenøren vil kunne dra stor nytte av. I masteroppgaven ”Det virtuellerom, et sted å 

rasjonalisere byggeprosessen?” konkluderer Øvernes (2007) med at 4D vil kunne være med å 

redusere byggefeil i byggebransjen.  
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Mulighetene for å utarbeide nøyaktige mengdelister ved endringer er store. Man kan få en 

svært realistisk visualisering, og dersom en skal foreta endringer, kan dette skje uten at man 

må starte på nytt. Dette vil kunne gi noen tidsmessige fordeler (Aalborg Universitet et al. 

2007). Kommunikasjon og koordinasjon mellom fagene vil også dra nytte av bruken av BIM. 

De ulike prosjekterende vil kunne dra fordeler av andre fags modeller. Dette kan redusere 

antall ganger en informasjon blir lagt inn i et prosjekt. I mange sammenhenger blir det nevnt 

at samme informasjon legges inn opp til sju ganger i et byggeprosjekt (IAI 2007a).  

 

Arkitekten vil lettere produsere flere forslag, og på en enkel måte presentere sine forslag for 

tiltakshaver. Konstruktøren vil kunne dra nytte av en BIM ved å koordinering av de ulike 

fagmodellers påvirkning på konstruksjonen. Muligheten for simulering er, som nevnt 

tidligere, også stor ved bruk av BIM (Det Digitale Byggeri & bips 2006). I en idealisert BIM- 

tankegang kan man tenke seg at alle jobber på den samme modellen og at informasjonen 

flyter fritt mellom aktørene. Dette kan være en fin målsetning, men det er ikke nødvendigvis 

ønskelig i alle sammenhenger (Andersen 2007).  

  

I artikkelen ”Barrierer mot bygningsinformasjonsmodeller” presenterer Valen (2007) flere 

fordeler og ulemper ved bruk av BIM. Siden det er sett på noen fordeler, vil det nå med 

utgangspunkt i artikkelen, også tatt med noen utfordringer ved bruk av BIM. Det første som 

man støter på av utfordringer, er mangel på kompetanse. Dette kan gi seg utslag i liten vilje til 

å prøve noe nytt. Det er også vanskelig å se mulighetene dersom ikke kunnskapen er tilstede. 

Bruk av BIM vil kunne føre til nye arbeidsmåter. Frykt for denne typen endring er også noe 

som blir trukket frem som en utfordring og barriere mot innføringen av BIM. Når man 

begynner å benytte BIM som arbeidsmetode er utfordringer som eierskap til objektene, og 

ansvarsforhold en utfordring. Det pekes også på at det er behov for nye kontraktsformer. 

Dette er momenter som bør være med i en BIM- manual. IFC- formatet er også under 

utvikling, det er fortsatt en del ”barnesykdommer” ved filutveksling. Ikke all programvare 

støtter IFC i dag. Men på dette punktet går utviklingen raskt. Dersom man ligger i forkant av 

teknologien, vil det alltid være en del feil, men man har da en større påvirkningsmulighet på 

utviklingen.        
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I konklusjonen i Statsbyggs HITOS- rapport (Eberg et al. 2006) heter det at mange prosesser, 

prosedyrer og verktøy må etableres og avklares for at bygningsinformasjonsmodellering med 

bruk av IFC kan settes effektivt i gang for alle disipliner. Fremover vil det nok komme flere 

verktøy som vil gjøre BIM- modellering enklere. Etter hvert som det også blir gjennomført 

prosjekter, vil man kunne etablere prosedyrer for denne typen byggeprosess slik at man finner 

mer egnede måter å gjennomføre byggeprosessen på enn den tradisjonelle 

fossefallstankegangen.  

 

2.2.6 Fagmodeller 

Fagmodellene som en BIM er bygget opp av, er svært forskjellige. Disse dannes på bakgrunn 

av de oppgaver som de ulike prosjekterende skal utføre. Det vil nå bli sett litt nærmere på 

forskjellen mellom konstruktøren og arkitekten sine modeller. De modellene som blir benyttet 

gjenspeiler de oppgaver som ligger til fagfeltet. De modellene som konstruktøren benytter, er 

en analysemodell for statikksimuleringer og modell for å utarbeide tegninger. Arkitektens 

modell er mer rettet mot byggets form og funksjon.   

 

For å kunne vise forskjellen tydelig, kan man se på tre programmer som hver dekker ulike 

sider ved arkitekt og konstruksjonsfaget. Som arkitektprogram er ArchiCAD mye brukt. Dette 

er et objektbasert CAD- program som er et godt hjelpemiddel for arkitekten. Applikasjonen er 

velegnet til å lage en arkitektmodell av bygget (Arktis 2007). Hovedformålet med et 

arkitektprogram er at det skal være et hjelpemiddel til å muliggjøre arkitektens oppgave. I 

programverdenen er det lett å la seg fascinere av ulike funksjoner forskjellige program. I 

reklamen for ArchiCAD heter det at applikasjonen er laget av og for arkitekter (Arktis 2007). 

Dette står i stil med at et program ikke kan gjennomføre flere funksjoner enn det brukeren 

kan.  

 

Når man ser videre på konstruktøren sin oppgave, har en også her behov for 

designprogrammer. Disse programmene bør imidlertid ha et annet fokus og nøyaktighetsnivå 

enn et arkitektprogram. Fagmodellen som konstruktøren lager, er rettet mot produksjon og vil 

dermed også måtte ha et større detaljeringsnivå. Detaljering av konstruksjonsmodellen er også 

viktig i forhold til dimensjonering av knutepunkt og andre detaljberegninger. Et program som 

er mer rettet mot konstruktøren, er Tekla Structures. Her er konstruksjonen hovedfokus. 
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Programmet er også et godt verktøy for utarbeidelse av arbeids- og produksjonstegninger 

(EDR 2007). 

 

 

 
Figur 16: Tekla kan behandle 3D- armering. Dette er et godt eksempel på konstruksjonsdetaljer som et 
slikt konstruksjonsprogram er beregnet for (Tekla Structures 13.0) 
 

I figuren over er det vist en modell av en overgang mellom fundament og en søyle. Her ser 

man at armering er modellert inn. Denne type detaljering er ikke aktuelt å gjøre i et 

arkitektprogram.  

 

Den andre typen av modell som konstruktøren benytter, er en såkalt analysemodell. 

Analysemodellen er basert på en trådmodell. Med det menes at i hver bestanddel, som for 

eksempel en bjelke, blir representert i analyseprogrammet som en tråd. Grunnen til dette er at 

FEM- programmenes måte å beregne på krever en trådmodell (Meisfjord 2007b). Figur 20 

viser en trådmodell inne i en designmodell. I denne figuren ligger tråden i overkant av 

profilet. Hvor tråden skal plasseres er det viktig å vurdere før simuleringen blir startet. 

Resultatet kan bli påvirket ut fra hvor denne blir plassert. I en slik profil som er vist i denne 

figuren, kan man også plassere tråden i tyngdepunktet eller i bunnen på profilen. Det kan også 

tenkes andre plasseringer, men de er mindre vanlige. Det som spiller inn i valget av hvor 

tråden skal ligge, er hva som viser det mest realistiske bildet av konstruksjonen.        
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Analysemodellen benyttes til å kjøre statikksimuleringer og i noen applikasjoner også 

dimensjonering. Et program som er benyttet i forbindelse med denne oppgaven, er FEM- 

design. Dette er et FEM- (Finite Element Method) basert program. Prinsippet i FEM- metoden 

er at hver enkelt konstruksjonsdel deles opp i mindre elementer. De bindes sammen med 

noder. På plater og skiver lages det et elementnett med noder i skjæringspunktene (Waløen 

1993). 

 

 
Figur 17: Etablering av elementnett i FEM- design (Structural Design Software in Europe AB 2005) 

 

Figuren ovenfor viser elementnettet som blir laget på en plate. Når man kjører beregningen 

regnes det da ut krefter i nodene.  

 

Hvor elementene, som bare er en tynne tråder, legges i konstruksjonsdelen, går av seg selv når 

man modellerer i analyseprogrammet. Det blir straks mer komplisert når man skal importere 

modellen fra et designprogram. Man må da konvertere modellen fra en designmodell, og til en 

analysemodell.  
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Figur 18: Tekla- trådmodell med last. De røde strekene danner trådmodellen, mens de turkise strekene er 
linjelasten (Tekla 2005) 
 

 

 
Figur 19: Tekla- designmodell med linjelast. Samme modell som figuren over. Røde streker viser 
trådmodellen (Tekla 2005) 
 

Figur 18 og Figur 19 viser forskjellen mellom en designmodell og en analysemodell. Tekla 

har mulighet til å lage en trådmodell som kan benyttes til analyse av en vanlig Tekla- modell. 

Figur 20 viser hvordan Tekla kan lage en trådmodell og hvordan nodene kan settes inn. Det 

vil være mulig å redigere trådmodellen i Tekla, slik at analysen blir så riktig som mulig (Tekla 

2005).  
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Figur 20: Trådmodellens (rød og blå) plassering i en Tekla designmodell.  I knutepunktene er det plassert 
inn noder. Disse er vist ved rosa sylindere (Tekla 2005) 
 

En utfordring for informasjonsflyten er hvordan man skal konvertere en designmodell til en 

trådmodell. Noen analyseprogrammer konverterer modellen til en trådmodell ved import fra 

andre programmer. Det er blant annet mulig å importere en ArchiCAD- modell inn i FEM- 

design (Graphisoft Ukjent). Da må FEM- design gjøre modellen om til en trådmodell og lage 

et hensiktsmessig elementnett. Dette kan i mange tilfeller være en utfordring. I FEM- design 

har man en måte å gjøre det på. Men i følge Meisfjord (2007a) er ikke det en god nok måte å 

gjøre om en designmodell til en trådmodell. Grunnen til dette er at man ikke har kontroll på 

hvor trådmodellen blir liggende i profilene. Og dermed kan man få resultat fra et simuleringen 

som ikke stemmer så godt med virkeligheten.   

 

 

2.2.7 Tegninger, beregninger og beskrivelser 

Når man benytter modell som arbeidsmåte, vil tegninger være en måte å illustrere modellen 

på. Det kan for eksempel være at man ønsker å se hvordan fasadene skal se ut. Dette hentes da 

fra modellen, slik at man kan ha mulighet til å skrive ut en papirversjon. En tegning blir bare 

en måte å illustrere en bygningsmodell på.   
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Figur 21: Illustrasjon av tegningsproduksjon ved bruk av BIM (Det Digitale Byggeri & bips 2006) 

 

Som vist i figuren ovenfor har hvert av de ulike fagfeltene sine tegninger som blir hentet ut fra 

fagmodellen. Disse tegningene har ulike formål og vil dermed også ha ulik detaljeringsgrad. 

Når man benytter en BIM har man mulighet til å velge hvilken informasjon som skal være 

med på tegninger, og hvilken målestokk tegningen skal vises i.  

 

Arkitektens tegninger blir blant annet benyttet i presentasjoner av prosjektet. Tegningene vil 

da være så detaljert, at de som ser tegningen kan danne seg et bilde av hvordan det ferdige 

prosjektet kommer til å se ut. Arkitektens tegninger danner også beslutningsgrunnlag for det 

offentlige og prosjekteier. Tegningene vil inneholde andre typer opplysninger enn en 

presentasjon, men modellen vil inneholde alle opplysningene som kommer med på 

tegningene. Konstruksjonstegninger er en helt annen type tegninger som en kan tenke seg kan 

hentes ut fra en felles modell. Disse tegningene er produksjonstegninger og 

dokumentasjonstegninger fra beregninger. 

 

I denne oppgaven er det viet en del plass for beregninger. Dette er bare en del av det 

konstruktøren produserer. Like viktig er tegninger. Beskrivelser hører også med til det 

materiale som konstruktøren skal produsere. Det er viktig at dette kommer med når man ser 

på konstruktørens nytte av å bruke BIM. I målsetningene for RIB i HITOS- prosjektet, var det 
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kun målsetninger knyttet til modellering (Eberg et al. 2006). I denne oppgaven blir det ikke 

gått noe nærmere inn på beskrivelsene. Det hadde blitt for omfattende.  

 

 

2.3 Informasjonsflyt 

For at alle skal kunne berike den samme modellen, eller kunne overføre informasjon til andre 

aktører, er informasjonsflyt et viktig stikkord. For å kunne få til en form for informasjonsflyt, 

er elektronisk samhandel et viktig hjelpemiddel. ”Elektronisk samhandel oppnåes når data og 

dokumenter flyttes fra det ene IT- systemet til det andre” (Vitsø 2006). Aktørene vil da sende 

informasjonen elektronisk mellom hverandre og kunne dra nytte av hverandres informasjon.  

 

Det har vært flere forsøk på å lage felles formater for utveksling av informasjon. De 

applikasjonstilknyttede formater kan by på problemer i forhold til utveksling av informasjon 

på tvers av ulike applikasjoner. Dette er grunnen til at det er et ønske om et felles 

utvekslingsformat. De tidligste fellesutvekslingsformatene, var mellom tegnings- orienterte 

systemer. Etter hvert har det blitt et behov for utveksling av objektegenskaper. Det startet med 

STEP (STandard for Exchange of Product modell data), ISO standard 10303. Mye av det som 

finnes i IFC- standarden i dag, er hentet fra STEP (Jørgensen 1997; Wikforss 2003). Figuren 

nedenfor viser en oversikt over de standarder som er utarbeidet for utveksling av 

produktmodeller. Det hele er sett i et tidsperspektiv. 
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Figur 22: Standarder for informasjonsutveksling innenfor området produktmodeller sett i et 
tidsperspektiv (Wikforss 2003) 
 

Det er ikke aktuelt å gå nærmere inn på de ulike standardene, med unntak av IFC. Grunnen til 

dette er at IFC er ledende på området produktmodeller for byggebransjen (Wikforss 2003). I 

tillegg til IFC, har også andre programmer egne format som er objektbaserte. Dette gjelder 

spesielt programmer innenfor samme ”familie”. Eksempler på dette er Revit Architecture, 

Revit Structure og Revit MEP, hvor Architecture er tilrettelagt for arkitekter, og Structure 

retter seg mer mot konstruktør. Revit MEP er tilpasset for VVS (varme, ventilasjon og 

sanitær). Disse kan overføre en objektbasert modell mellom applikasjonene (Autodesk 2007). 

 

2.3.1 IAI- BuildingSMART  

I 1995 ble organisasjonen International Alliance for Interoperability (IAI) stiftet. Den har til 

hensikt å bedre informasjonsutvekslingen mellom ulike programmer i byggebransjen. Etter 

hvert som programvarene har utviklet seg, har man sett behovet for å kunne bruke 

informasjonene flere ganger. Informasjonsflyten mellom de ulike aktørene kan gå på kryss og 
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tvers (Figur 23 a). Men ved en felles BIM og et felles utvekslingsformat vil man kunne få en 

bedre oversikt og en mer effektiv prosess (Figur 23 b).   

 
 

 

 
 

I forordet til ”HITOS- rapporten” (Eberg et al. 2006) skriver Øivind Christoffersen 

Administrerende direktør i Statsbygg følgende: 

”BAE- næringen i dag kjennetegnes ved at informasjon utveksles ved ”alle-til-alle” 

kommunikasjon av den enkelte aktørs informasjons ”biter” - tekstlig informasjon ved 

rapporter / notater eller tegninger – typisk i form av DWG- filer. Dette skjer ofte per e-post 

eller ved bruk av webhoteller med filarkiver. Videre kjennestegnes situasjonen ved at mye av 

informasjonen registreres flere ganger – enkelte rapporter angir sju ganger fram til 

overtagelse av bygget – dessuten vedlikeholdes informasjonen også etter overtagelse av 

bygget i flere ulike applikasjoner. Den ønskede situasjonen både mht kvalitet og effektivitet vil 

derimot være en situasjon der alle aktørene i BAE- prosessene deler kvalitetssikret 

informasjon i en felles, intelligent datamodell, og at informasjonen legges inn kun én gang. 

Det er med dette bakteppet at Statsbygg som stor statlig byggherre og eiendomsforvalter i 

Norge de siste 2-3 årene har involvert i det internasjonale arbeidet som etter hvert er søkt 

samlet under paraplyen ”BuildingSMART”, gjennom organisasjonen IAI – International 

Alliance for Interoperability.” 

 

Figur 23 a: Informasjonsflyt uten felles utvekslingsformat. Figur 23 b: Illustrasjon av en felles 
kommunikasjons plattform (IAI 2007b) 
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For å kunne bruke den samme informasjonen flere ganger, krevers det at ulike program kan 

kommunisere med hverandre. Det vil si at applikasjoner som støtter denne typen teknologi, 

kan nyttegjøre seg av informasjon som er lagt inn i et annet program.  For å kunne få til dette, 

har man utviklet IFC (Industry Foundation Classes) som et standardformat. IFC vil 

”muliggjøre informasjonsutveksling mellom alle aktører i alle faser i byggeprosessen og hele 

bygningens levetid - uavhengig av anvendte systemer og applikasjoner (interoperabilitet)” 

(IAI 2007d). BuildingSMART er et merkenavn som ble etablert i 2005. Det omfatter de tre 

standardene IFC + IFD + IDM (Statsbygg 2007b). IFC og IDM blir nærmere beskrevet i 

avsnitt 2.3.2 og 2.3.3.  

 

IFD (International Framework for Dictionaries) er en internasjonal standard som gjør det 

mulig å fortelle på brukerens eget språk, hva det er som skal utveksles (Holte 2007). Dette 

kan være en fordel slik at man vet hva som menes ved eksempelvis bestilling. Hva man legger 

i de forskjellige ordene i ulike land kan være forskjellig. Et eksempel er dersom man skal 

bestille en dør. I Norge mener man da dør med karm. Den engelske oversettelsen av dør er 

door. Men bestiller man door får man kun dørbladet i et engelskspråklig land. Korrekt 

oversettelse i denne sammenheng ville vært doorset, som betyr dør med karm. Det er her IFD- 

standarden skal være til hjelp med riktig oversettelse (Hjelseth 2007c).    
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Figur 24: En illustrasjon på konseptet ”BuildingSMART” laget av Lars Bjørkhaug, SINTEF 

 

Figur 24 viser en illustrasjon på hvordan BuildingSMART konseptet er tenkt. Illustrasjonen 

har mange elementer som er likt med illustrasjonen av bygningsinformasjonsmodelleringen 

(Figur 15). Figuren viser hvordan BuildingSMART standardene er ment å fungere i en 

bygningsinformasjonsmodelleringsprosess. IFC er standarden for hvordan en BIM skal 

utformes/ utveksles. IDM, som er illustrert med små piler på figuren, handler om ”hvilke 

aktører som skal levere hvilken informasjon i IFC-BIM-en til hvem av de andre aktørene 

rene, og når det skal skje” (Haug 2007). 

 

2.3.2 Industry Foundation Classes (IFC) 

IFC kan beskrives som et begrepsmessig rammeverk som har til hensikt å omfatte alle 

objekter av interesse i byggebransjen (Wikforss 2003). IFC er også et dataformat som gir 

mulighet for utveksling av andre data utover det geometriske (Kaiser 2007a). IFC- 

spesifikasjonene definerer de elementer, konsepter og prosesser som inngår i prosjektering, 

utførelse, ledelse og drift av et byggeprosjekt. Ved å definere objektene i IFC, er det mulig å 

lage elektroniske bygningsdeler med samme egenskaper som den virkelige delen. Et eksempel 
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på dette er et veggobjekt, som vet er at det en vegg med de egenskaper som knytter seg til en 

vegg. Dette veggobjektet vil være et veggobjekt med de samme egenskapene, også i en helt 

annen applikasjon dersom det blir importert som et IFC- objekt (IAI 2007b).  

 

Objektene har IFC- betegnelser som IfcWall, IfcBeam og lignende. Disse kan igjen ha 

tilknyttet Property Set. PSet er en veldefinert mekanisme i IFC- modellen, som gjør at man 

kan utvide egenskapsdefinisjoner ved objektene (Eberg et al. 2006). I ”Arbeids rapport 

BuildingSMART delprosjekt 2 Kunnskapssystemer” (Holte 2007), utgitt av SINTEF 

Byggforsk, står det i en fotnote: ”For hver ny versjon av IFC- standarden blir en del nye PSets 

inkludert, slik at disse kan betraktes som en del av selve standarden”. PSet definert i den 

aktuelle versjonen av standarden (IAI 2006).  

 

IFC kan behandle objektegenskaper på to måter. Informasjon som navn, beskrivelse og 

identitetsnummer lagres direkte i objektet. Andre egenskaper som brannklasse, U- verdi, 

materialegenskaper og lignende, blir lagret i Property Sets, som knyttes til de enkelte 

objektene. Avhengig av hvilket program man bruker, er det mulig å tilføye flere Property Set 
(IAI Forum Danmark 2006).(IAI forum Danmark (2006).Vejledning i IFC baseret udveksling mellem 3D CAD applikationer) 

 

Ved bruk av BuildingSMART teknologi vil informasjonen, som har med 

bygningsinformasjonsmodellen, ligge på en ekstern server. Informasjonen er da på filformatet 

IFC og kalles IFC- skjemaet (Wix Ukjent). Språket som blir benyttet for IFC er EXPRESS. 

Det språklige symbolene som blir benyttet i EXPRESS er entiteter, attributt og relasjoner. 

Disse benyttes for å lage IFC- skjemaet (Wikforss 2003). IFC- skjemaet har en struktur med 

fire nivåer og med et strengt referansehierarki. Det vil si at moduler kan bare referere til 

samme nivå eller lavere. De ulike nivåene er Resource Layer, Core Layer, Interoperability 

Layer og Domane Models Layer. Resource Layer inneholder generelle ressurser 

(identifisering, aktør og lignende), geometri og foretningskonsept (kostnader, materialer og 

lignende). Disse ressursene refereres fra Core Layer. Core Layer inneholder en kjerne med 

utvidelser. Kjernen består i grunnleggende konsepter som objekter, relasjoner og attributter. 

Utvidelsen består i byggspesifikke konsept, som produkt og prosess. Interoperability Layer 

inneholder moduler for kommunikasjon med Domane Models Layer. Klasser som vegger, 

gulv og utrustning inngår i de delte elementene. Domane Models Layer har i seg domener for 

blant annet Arkitektur og installasjon. Dette laget inneholder koblingsmuligheter for bruk av 

IFC- kompatible tilkoblinger (Wikforss 2003).         
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Figur 25: Systemarkitektur for IFC (Khemlani 2004) 

                                                                                                                                            

Eksport og import av IFC- filer har forskjellige vanskelighetsgrader. Det å lage en mulighet 

for en IFC- eksport fra et program, er enklere enn å kunne lage en korrekt import. Grunnen til 

dette er at IFC- standarden åpner for ulike definisjoner av samme objekt. Et eksempel på dette 

er IfcWall og IfcWallStandarCase. IfcWall er en mer generell objektdefinisjon. Denne kan 

blant annet behandle vegger som ikke står normalt på grunnplanet. Det vil si at veggen har en 

annen vinkel en 90 º i forhold til x-y planet. Et program som benytter denne IFC- betegnelsen 

på sine vegger, er Tekla. FEM- design derimot, benytter IfcWallStandarCase. Dette er en 

definisjon som ikke kan behandle skrå vegger som IfcWall (IAI 2006; Meisfjord 2007b). En 

import er derfor vanskelig, og man må fjerne ”StandardCase” fra IfcWall. Begge er en 

definisjon for vegg, men de går ikke om hverandre. For å kunne foreta en import, må man 

sørge for at importen klarer ulike definisjoner av samme objekt (Meisfjord 2007a). 
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IFC 2x3 har også en strukturdel, denne kalles structural analysis view.  For at en vegg skal 

kunne analyseres, må den være definert i dette viewet. Den vanlige måten å definere en vegg 

på, er ved IfcWall eller IfcWallStandarCase. Dette tilhører coordination view. Dersom man 

ser på en vegg, vil den da være definert som IfcSturucturelSufaceMember i structural analysis 

view (Meisfjord 2007a). Ved å importere en vegg i fra et designprogram og inn i et 

analyseprogram må veggen konverteres fra IfcWallStandarCase og til 

IfcSturucturelSufaceMember. Dette er vist i forslaget til IDM for konstruksjonsberegningene.   

   

2.3.3 Information Delivery Manual (IDM) 

IDM er en avgrenset del av IFC, som skal hjelpe til med utvekslingen av relevante IFC- filer. 

En IDM sier noe om hvilken informasjon IFC- importen skal inneholde. Figur 24 viser at alle 

utvekslingsoperasjoner har sin egen IDM. Etter hvert som en BIM blir beriket med 

informasjon, er det nødvendig å kunne ”sile” informasjonen. Ikke all informasjon er like 

relevant til enhver tid i byggeprosessen. Det er heller ikke all informasjon som er relevant for 

de forskjellige fagene. 

 

IFC supporting all business 

requirements at all project stages 

 

IDM supporting a business 

requirement at a project stage 

Figur 26: Illustrasjon av IDM- konseptet (IAI 2007c) 

 

Figur 26 viser en illustrasjon over prinsippet til IDM. Her kommer man inn på IFC- skjemaet 

som ble nevnt i avsnittet om IFC. Sirkelen til venstre viser all informasjon, mens sirkelen til 
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høyre viser kun hvilken informasjon som er relevant. Utfordringen blir å kunne definere 

hvilken informasjon som er relevant, og også til hvilken tid denne informasjonen er relevant. 

 

I ”Information Delivery Manual – Guide to Components and Development Methods” skriver 

Professor Jeffrey D. Wix (Ukjent) om IDMens oppbygning og dens komponenter. En IDM 

har tre hovedkomponenter. De er Process Map (Prosesskart), Exchange Requirement 

(Utvekslingskrav) og Functional Part (Funksjonsdel). Dette vises i Figur 27. 

 

 

Figur 27: Oppbygningen av en IDM. Laget av professor J. D. Wix 

 

Process Map (PM) er en oversikt over forretningsprosesser (business processes), og hvor i 

prosjektet denne prosessen er. En forretningsprosess vil si et område i byggeprosessen. Et 

eksempel på forretningsprosess vil være RIB sitt område. Det vil si at prosesskartet sier noe 

om når eksempelvis RIB skal inn, og hvilke underprosesser som hører med til 

foretningsprosessen.  
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Exchange Requirement (ER) er en del i IDM som ser på de konkrete kravene hver av 

forretningsprosessene må ha. Dette er en ikke- teknisk beskrivelse av informasjonen, som 

forretningsprosessen skaper. Utvekslingskravene kan bli referert til i fra flere 

forretningsprosesser. Det vil si at man kan ha nytte av den samme informasjonen innenfor 

flere områder i en byggeprosess.  

 

Functional Parts (FP) er den tekniske beskrivelsen av utvekslingskravene. Det vil si at ER 

blir oversatt fra ord til dataspråk, slik at de forskjellige typer av program henter inn de IFC- 

delene av modellen som er relevant for foretningsprosessen.  

 

Figur 28 er en oversikt over IDMen arkitektur. I tillegg til Prosses Map, Exchange 

Requierments og Functional Part har man Business Rules og Verification Tests. Business 

Rules beskriver operasjoner, definisjoner og begrensninger som er påført informasjonen som 

skal benyttes i en prosess. Verification Tests er tester som blir gjort på de forskjellige 

softwareprogrammene som skal støtte Exchange Requierments (Wix Ukjent). Dette blir ikke 

beskrevet videre i denne oppgaven, da dette berører et mer IT- faglig område. 

 

 

Figur 28: Skjematisk oppbygning av en IDM (Wix Ukjent)  
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Når man lager en mulighet for IFC- import, lager man autormatisk en IDM for dette 

programmet. Det vil si at man definerer hvilken informasjon som skal være med i importen. 

Dette er noe som gjøres for alle applikasjoner, som skal kunne foreta en IFC- import. Man I 

praksis har man da laget en IDM. I følge Meisfjord (2007a) vil utviklingen av IFC- import 

være en IDM. IDM gir et rammeverk for utvikling av funksjonalitet i programmene.  

 

2.3.4 Informasjonsflyt mellom arkitekt og konstruktør 

I BIM- tankegangen er det slik at modellen skal bli beriket av alle fag. De deler som er 

relevante for det aktuelle fagfeltet, skal kunne importeres inn i en applikasjon som er 

spesialtilpasset for de oppgaver som dette fagfeltet krever.  

 

En utfordring med informasjonsflyten er at arkitektmodellen ikke nødvendigvis har den 

samme modellnøyaktigheten som en konstruksjonsmodell trenger. Grunnen til dette ligger 

både i hva som er primæroppgavene til arkitekt og konstruktør, men også i verktøyene. I 

tillegg må man også ha i bakhodet at arkitekten kommer ofte inn i en tidlig fase hvor 

modellen befinner seg på et lavt informasjonsnivå. Programmene som blir benyttet av 

arkitekt, gir også en lavere modellnøyaktighet. Slike områder er blant annet 

knutepunktsdetaljering og armering. Som det tidligere er nevnt, er det viktig at programmene 

spesialiserer seg. Utfordringen blir da informasjonsflyten mellom applikasjonene med 

forskjellig modellnøyaktighet.  

 

I de fleste tilfeller velger konstruktør å modellere alt på nytt, selv om muligheten for import er 

til stede. Arkitektmodellen blir i bestefall importert som en bakgrunn (referansemodell). 

Grunnen for at konstruktøren velger å ikke benytte objektene direkte, men heller benytte de 

som bakgrunn, kan ha med at det er tidkrevende å rette opp en unøyaktig modell. I tillegg har 

man ikke så god kontroll på hva som er gjort. Som ansvarlig for konstruksjonen ønsker 

konstruktøren full oversikt. Her kommer man til et viktig problem. Hvordan kan man 

importere en modell med stor grad av unøyaktighet inn i et mer presist program, og på en 

enkel måte ”rette opp” modellen på en rask og effektiv måte og samtidlig ha kontroll?  Her 

kan det være behov for et program som kan utføre dette. Det er per dags dato ikke noe slikt på 

markedet.  
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Dersom en modell skal kunne benyttes i et analyseprogram kreves en absolutt nøyaktighet. 

Ved en liten unøyaktighet vil kanskje ikke analysen la seg gjennomføre. Grunnen til at en 

liten unøyaktighet kan føre til at et analyseprogram ikke kan gjennomføre en analyse, er at 

mange av programmene bygger på FEM- metoden. Dersom en bjelke har en liten klaring til 

opplegget, eksempelvis mellom en bjelke og en søyle, vil ikke matrisen la seg løse. En får da 

singularitet. Dette inntreffer blant annet når opplagerbetingelsene ikke er som de skal. Antall 

ukjente blir for mange (Waløen 1993). På en tegning vil en slik glippe ikke nødvendigvis ha 

noe å si, siden feilen kanskje er mindre en strektykkelse og dermed ikke vil synes. De fleste 

av arkitektprogrammer har gode ”snap” funksjoner, slik at man kan la en vegg koble seg til en 

annen vegg. Problemene kommer dersom man er unøyaktig eller ikke har på snap- 

funksjonen. Slike feil kan i noen tilfeller være vanskelig å oppdage.  

 

En import fra et konstruksjonsprogram som Tekla, hvor man har mulighet til å styre 

elementnettet, og til et analyseprogram vil kunne gå greit. Tekla har en stor nøyaktighetsgrad i 

modelleringen, noe som gjør det lettere å lage en god trådmodell. Flere arkitektprogrammer 

har en eksportmulighet til analyseprogram. Utfordringen blir å lage en riktig trådmodell fra 

disse.  

 

IAI sin faggruppe for konstruksjon, var samlet på en international kongress hos Selvaag Blue 

Think høsten 2007. Her ble blant annet utfordringene med å konvertere designmodell til 

trådmodell, drøftet. Flere av programvare- leverandørene mener at dette ikke kan la seg gjøre 

med en stor nok grad av sikkerhet (Meisfjord 2007b).  

 

I et samarbeid mellom arkitekt og konstruktør er det som regel behov for å foreta revisjoner 

og holde oversikt over disse (Andersen 2007). I en BIM- tankegang kan man tenke seg at 

informasjonen går i looper, og at BIMen stadig blir beriket og endret. For at dette skal kunne 

være mulig, må informasjonen kunne gå fra arkitekt til konstruktør og tilbake til arkitekt.   
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Figur 29: Figuren viser utvekslingen av en modell mellom arkitekt og rådgivende ingeniør byggeteknikk 
(Eberg et al. 2006) 
 

Blant erfaringene fra gjennomføringen av HITOS- prosjektet finner man en betraktning om 

ansvar og overføring av modellen. 

”ARK har full råderett over alle bærende objekter i en tidligfase som kan strekke seg f.eks til 

og med skisseprosjekt. RIB importerer på et stadium objektene og foretar de nødvendige 

suppleringer og erstatninger med egne objekter. Fra dette stadiet er disse elementene RIBs 

ansvar og har enestående revisjonsrett på objektene. ARK kan bare importere objektene for å 

se på om de tilfredsstiller ARKs krav til f. eks fysiske størrelser og plassering.” (Eberg et al. 

2006) 
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3 Analyse  
Hovedformålet med denne delen er å kunne se om en tidligfasevurdering av 

konstruksjonsmessige forhold vil kunne gi tilfredsstillende resultat med de begrensninger i 

informasjonsmengden som en tidligfase har. Med tilfredsstillende resultat menes en 

tilbakemelding til arkitekt som kan være til hjelp i designprosessen. 

 

3.1 Tidligfasevurdering av konstruksjon 

Grunnen til at tidligfasen er valgt som ramme for informasjonsflyten, er at dette er en viktig 

fase av et prosjekt. I avsnitt 2.1.3 ble det beskrevet hvordan sammenhengen mellom 

påvirkningsmulighet og kostnad forandrer seg gjennom prosjektet (Figur 7). Kostnadene ved 

endring øker etter hvert som prosjektet skrider frem, men muligheten for påvikning blir stadig 

redusert. Ved å se på konstruksjonen på dette stadium, vil resultatene kunne danne grunnlag 

for beslutninger og gi avklaringer tidlig i prosjektet. Dagens situasjon er at dette blir enten 

skjønnsvurdert av de med lang konstruksjonserfaring, eller så blir det ikke sett på (Hjelseth 

2007b). Med bakgrunn i dette, er det grunnlag for å tro at en enkel vurdering av de 

konstruksjonsmessige forholdene på et tidlig stadium, kan spare prosjektet for dyre 

omgjøringer senere i byggeprosessen.  

 

Med en tidligfasevurdering er det ikke noe mål å kutte ut vanlige konstruksjonsberegninger. 

Det vil kun være et tillegg som kan hjelpe til i en beslutningsprosess. Figur 30 viser hvordan 

en tidligfasevurdering kan tenkes å plassere seg i forhold til vanlig konstruksjonsberegninger.    
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Figur 30: Tidligfasevurdering og tradisjonell konstruksjonsvurdering (Hjelseth 2007a) 

 

En utfordring er informasjonstilgangen. Informasjonen øker utover i prosjektet. Som Figur 30 

viser, vil den tilgjengelige og relevante informasjonen i en tidligfase være ganske begrenset. 

Det vil derfor være nødvendig å lage beregningene så enkle som mulig. Faren med det er at 

resultatet kan være så langt fra de nøyaktige beregningene, at resultatet ikke kan benyttes. 

Resultatene av virkningene av forenklingene er sammenlignet i Tabell 4.4.   

 

Man kan jo spørre seg om dette er nødvendig, og om det er så mye å spare på å foreta slike 

vurderinger. Det er to forutsetninger som bør ligge til grunn for at dette kan være aktuelt. Det 

ene er industrialisert bygging. Da benyttes ofte tidligere grunnlag for prosjekteringen. I slike 

tilfeller vil det å kunne endre noen forutsetninger kunne gi en gevinst. Forutsetningene kan 

være antall etasjer eller at bygget skal plasseres i en annen kommune. Når man benytter 

tidligfasevurdering av konstruksjon i slike sammenhenger vil man få en rask tilbakemelding 

på hvordan statikken blir ivaretatt. Den andre delen som bør ligge til grunn, er bruk av 

mulighetene IKT- verktøyer gir til hyppigere looper mellom fasene. En tidligfasevurdering av 

konstruksjonen vil da kunne spille en rolle i beslutninger på et tidlig tidspunkt. Mulighetene 

for å ha flere looper mellom fasene, slik at man raskt kan utvikle et nytt konsept eller teste ut 

en ny løsning, vil kunne bedres ved at en enkel konstruksjonsvurdering blir innlemmet i denne 

iterasjonen. En tidligfasevurdering bør være rask å utføre og gi et ”godt nok” resultat. Et 

desimalsvar, som man får ved en grundig analyse, vil ikke være et interessant svar i en 
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tidligfase. Svaret man ønsker er om dette er løsbart innenfor normale kostnadsrammer 

(Hjelseth 2007b).   

 

De to områdene som er valgt for tidligfasevurdering i denne oppgaven, er stabilitetsberegning 

og en beregning av dekkekapasiteten. Grunnen til at disse er valgt ut, er at dette er viktige 

områder som kan gi store konsekvenser ved endring. Ved å få en pekepinn på hvordan dette 

påvirker bygget, kan man la planløsninger og design kunne dra nytte av denne informasjonen 

for å få et bedre resultat. Ved å se på kapasiteten til dekkene, vil arkitekten kunne få verdifulle 

innspill til størrelser på leiligheter. Dette er nyttig informasjon i en tidlig fase (Hjelseth 

2007b). Informasjon om hvor stor den stabiliserende skiven må være, vil kunne spille inn på 

plassering av åpninger og dermed også fasaden. Figur 31 viser hvordan den stabiliserende 

skiven kan påvirke planløsning. Ved å få en tilbakemelding på et tidlig tidspunkt, kan 

arkitekten løse dette tidlig slik at det ikke blir noen overraskelse når selve beregningene 

kommer. Da vil det også være mer kostbart å gjøre endringer. 

 

Figur 31: Økning av den stabiliserende skiven vil kunne påvirke planløsningen 

 

Dersom en arkitekt får en tilbakemelding på et tidlig tidspunkt, vil man lettere kunne tilpasse 

prosjektet. En tilbakemelding på hvor stor utnyttelsen av et hulldekke er, vil kanskje føre til at 

arkitekten kan øke spennet, og dermed kanskje få plass til et kontor ekstra. I Aftenposten 
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tirsdag 6. november kan man lese om at bystyret har endret noen regler som fører til at en 

utbygger må tegne om et helt prosjekt. I den aktuelle saken må leilighetene økes (Lundgaard 

2007). Det vil si full reprosjektering. Dette er et eksempel på at en vurdering av dekkene vil 

kunne være til hjelp er når betingelsene endres. I slike sammenhenger vil enkle verktøy som 

en tidligfasevurdering for dekker, være til hjelp (Hjelseth 2007b).  

 

Det er viktig å ha det klart for seg at dette ikke er hovedberegningene. Det må fortsatt foretas 

en ordentlig dimensjonering av bygget på et senere tidspunkt i prosjekteringen. Fordelene som 

man da kan dra nytte av, er at dersom man har hatt en tidligfasevurdering vil behovet for store 

endringer være redusert etter man har foretatt hovedberegningene. Med relativt liten innsats 

kan man få viktige indikasjoner på hvordan statikken vil bli ivaretatt. Skal man foreta en full 

dimensjonering, krever dette et langt høyere informasjonsnivå, og tidsaspektet vil bli et annet. 

I tidligfasevurderinger er forenklinger nødvendig å gjøre. Dette er fordi informasjonsmengden 

ikke er så stor. I gjennomgangen er det gjort et forsøk på å se hvor enkelt man kan gjøre en 

beregning, og hvilke faktorer som har stor betydning. Målet er at man med noen få 

opplysninger, kan man få ut et grovt resultat som kan ha betydning i en beslutningsprosess.  

 

3.1.1 Hvordan kan tidligfasevurdering benyttes? 

For at tidligfasevurderinger av konstruksjonen skal kunne benyttes og være til hjelp, bør de 

kunne implementeres inn i et datasystem som er beregnet for tidligfasen eller som en plug-in i 

et CAD- program. Muligheten for å lage et eget dataprogram for dette er også tilstede. I 

IDMene for de to beregningene vises det hvilken informasjon som kan importeres fra en IFC- 

modell og inn i et slikt program. 

 

Tidligfasevurdering av avstivende skive og dekkekapasitet, kan være aktuelt å benytte i et 

såkalt KBE- system. ”Kunnskapsbasert Engineering (KBE) er programmeringsteknologi og -

metodologi for å utvikle programmer som gjør automatisk design basert på regler. Disse 

reglene beskriver hvordan alle vesentlige aspekter av gjenstandene arter seg under ulike 

forutsetninger og forhold” (Kvello 2007). Et eksempel på et program som kan benyttes i 

denne sammenhengen, er Selvaag Blue Thinks House Designer. Dette verktøyet genererer en 

BIM som blir sjekket mot en et stort utvalg av regler. I en videre utvikling av dette 
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programmet, kan man tenke seg å implementere en konstruksjonsvurdering i programmet 

(Hjelseth 2007b).  

 

KBE kan benyttes som et objektorientert regneark. Dersom en verdi endres, reberegnes alle 

verdier som er avhengig av den aktuelle verdien (Kvello 2007). Det vil derfor være mulig å 

knytte en konstruksjonsvurdering til et slikt datasystem.     

 

3.2 Beskrivelse av bygningen 

Eksempelbygget som blir benyttet i konstruksjonsvurderingen, er en treetasjes boligblokk. 

Bygget er basert på Selvaag sin ”5-7-5 blokk” Figurene nedenfor viser hvordan bygget er 

utformet. I dette tilfellet vil bygget være av prefabrikkerte betongelementer. Etasjeskillene er 

hulldekker. Det hulldekket som blir betraktet i oppgaven, er HD 320. 

 

 

 

 
Figur 32: Illustrasjon av Selvaags 5-7-5 blokk 
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Figur 33: Illustrasjon av Selvaags 5-7-5 blokk 

 

 
Figur 34: Plantegning av bygningen som blir betraktet 
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Figur 35: Snitt A-A 

 
Figur 36: Konstruksjonsoversikt 
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3.2.1 Avgrensing 

De mål som er benyttet finnes i de illustrasjonene av 5-7-5 blokken. For å kunne fastsette 

riktige laster, krever dette valg av kommune. I denne oppgaven er Ås kommune valgt som 

plassering av bygget. Bygget er en boligblokk. Dette vil ha betydning for lastene.  

 

Stabilitet 

Skiven som blir betraktet er et prefabrikkert betongelement. Dette er et valg som gjort for å 

avgrense oppgaven. Skiven kan også i mange tilfeller bli plassbygd. Dette er ikke noe 

oppgaven tar hensyn til. Tykkelsen på veggskiven er satt til 0,2 m, som er den samme som på 

tegningene. Det vil ikke være aktuelt med en vurdering om denne skal økes eller ikke. En 

tilbakemelding til arkitekt om stabiliteten bør være hvorvidt den inntegnede skiven kan 

benyttes som den er eller at den må økes. Det kan også hende at man kan redusere den. 

Dersom det ikke er definert noen stabiliserende skive, må arkitekten få en tilbakemelding på 

at her må det være en avstivende skive. Flytter man bygget eller bygger på, vil den skiven 

kanskje endre seg. Det mest hensiktsmessige er at skiven øker i sprang. Et slikt sprang kan 

være 60 cm (6 M).  

 

Når det gjelder innfestingen til fundament, skal løsningene være predefinerte. Det vil si 

allment aksepterte løsninger som er økonomiske forsvarlige. Finregning på armeringsbehovet 

vil ikke være aktuelt. Det eneste man må vite, er om løsningen lar seg gjennomføre innen for 

normale rammer. Resten av beregningene foretas på et senere tidspunkt.  

 

Kapasitetsvurdering av dekkene 

Hulldekkene som blir brukt i etasjeskillene er også hentet på bakgrunn av tegningene (HB 

320). Det har ikke vært aktuelt å endre disse. Spennet som er benyttet er 7 m. Dette spennet er 

det største spennet i bygget (Figur 34). Beregningen av hulldekkene er gjort for HD 320. I 

denne vurderingen er det kun momentkapasitet i bruddgrensetilstand som blir betraktet. 

  

3.2.2 Byggeprosess med bruk av betongelementer 

I mange sammenhenger er skivene og dekkene plassbygde. Da er mulighetene større for 

spesialtilpasning for å dekke blant annet statikkravene. Ved bruk av prefabrikkerte skiver og 

dekker er det flere standardiserte dimensjoner. Fordelene med standardiserte dimensjoner er 
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kortere levering og lavere pris. I slike tilfeller kan en tidligfasevurdering av konstruksjonen gi 

verdifull informasjon om hvordan de valgte elementene klarer statikken.  

  

I en planleggingsprosess hvor man benytter prefabrikkerte betongelementer, er det vanlig å 

samarbeide tett med elementleverandøren. I betongelementboken bind A (Hopp 2005) trekkes 

det fram flere typer arbeidsfordelinger, mellom leverandør og prosjekterende 

Tabell 3.1).  

 

Arbeidsfordeling Oppgaver 
Spesial-
leveranse 

Mye 
prosjektert 

Normal 
prosjektert 

Lite 
prosjektert 

Beregninger Tegninger 

Fasadeoppriss 
Hovedsnitt 

Prosjek-
terende 

 
Lastforutsetninger 

Etasjeplaner 
Tilknytning til andre 
konstruksjoner 

 
 
Prosjek-
terende Andre 

konstruksjoner 
Fundamentering Fundamenttegninger 

Kompletterende 
konstruksjoner 
Installasjoner 

 
 
 
 
 
Prosjek-
terende  

Stabilitet 
 
Avstivning Kontroll av 

produksjonstegninger 
Bolteplaner 
Knutepunktsdetaljer 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjek-
terende 

 
Knutepunkter 

Montasjeplaner 
Produksjonstegninger Leveran-

dør 

Leveran-
dør 

Leveran-
dør 

Leveran- 
dør 

Armering av 
elementer Elementlister 

 

Tabell 3.1: Tabellen viser arbeidsfordelingen mellom leverandør og prosjekterende (Hopp 2005) 

 

Tabellen over illustrerer hvordan arbeidsfordelingen er mellom leverandør og prosjekterende, 

og hvordan den kan fordeles. Den viser også hvilke typer beregninger og tegninger som skal 

være med på et bygg av prefabrikkerte betongelementer. Prosjekter hvor prosjekterende tar 

seg av stabilitet, er i følge tabellen mye prosjektert. For oppgaven sin del spiller ikke det noen 

rolle hvem som tar seg av stabilitetsberegningene, enten det er den prosjekterende eller om det 

er elementleverandøren. De beregninger som blir gjort, er kun ment som en støtte for arkitekt, 

uavhengig av hvem som utfører hovedberegningene av stabilitet. I forbindelse med tabellen, 

blir det presisert at andre inndelinger mellom leverandør og prosjekterende kan forekomme. 

Ved prosjektering av bygg som skal innholde betongelementer, er det også viktig å ha klarhet 

i hva som skal være grunnlaget for anbudsinnhentingen. Hvilken detaljeringsgrad og i hvilken 
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fase i prosjektet leverandøren kommer inn vil variere. I betongelementboken bind A (Hopp 

2005) presenteres det tre forskjellige alternative grunnlag som anbudsinnhentingen er basert 

på. De er forslagstegninger, forprosjektstegninger og prosjekttegninger. De forskjellige 

tegningene har sammenheng med hvilket prosjekteringsnivå, eller ansvarsfordeling man 

ønsker. Dette er vist i Tabell 3.1. Ved anbud basert på forslagstegninger, vil 

elementleverandøren utarbeide forslag med elementinndeling, dimensjoner og typiske 

konstruksjonsdetaljer. Det blir gitt pris ut i fra dette. Ved anbud basert på 

forprosjekttegninger, er det stort sett det samme grunnlaget som ved forslagstegninger. 

Forskjellen ligger i at det vil gi et sikrere grunnlag for elementleverandøren. Grunnen til dette 

er at behovet for å skaffe egne opplysninger om prosjektet blir redusert, siden grunnlaget er 

sikrere. Den siste måten å basere anbudet på, er ved å benytte prosjekttegninger som grunnlag 

for anbudet. Her er man på et høyt detaljeringsnivå med tegninger på 1:100 og 1:50.  

 

I en tidligfase er det forslagstegninger som danner grunnlaget. Hvilket anbudsgrunnlag som 

legges til grunn, vil ikke ha stor betydning for tidligfasevurdering. Men ut i fra disse 

anbudsgrunnlagene, er det naturlig å tenke seg at i en tidligfase er ikke 

betongelementleverandøren inne i bilde. Det er likevel viktig å se på den videre prosessen i 

prosjektet, for å ha en bedre oversikt og forståelse for samarbeidet mellom prosjekterende og 

leverandør.  

 

Betongelementboka Bind A (Hopp 2005) nevner også opp noen punkter som er viktig ved 

planlegging: 

- Bruk mest mulig standarddimensjoner 

- Begrens antallet varianter 

- La leverandøren benytte sine standardiserte detaljer og knutepunktsløsninger 

- Unngå om mulige kompliserte bygningsformer med helt uregelmessig oppbygning  

- Oppnå kontinuerlige montasje ved å utføre alle bærende konstruksjoner i overbygget 

av betongelementer. Disse kan da monteres til et komplett råbygg uten avbrudd fra 

plasstøping av trapperomskjerner, heissjakter eller trapper 

- Vurder framføringen av tekniske installasjoner på et tidlig stadium i prosjekteringen 

slik at utsparingene tilpasses best mulig til bæresystemet 
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Dette er viktige momenter som bør tas hensyn til ved bruk av prefabrikkerte betongelementer.  

 

3.3 Tidligfaseberegning av stabilitet  

En stabilitetsberegning er en beregning som ser på hvorvidt bygget kan motstå 

horisontallaster. De horisontallastene som er med og påvirker bygget, er vindlast og 

skjevstillingslast. Disse lastene kan virke i både x og y retning på bygget. Vindlasten som 

bygget må kunne ta opp, vil variere på de forskjellige veggene. For å finne hvilken 

vindretning som er verst, må man se på de lastene som skal tas opp, og hvilke 

konstruksjonsdeler som skal ta dem opp. I dette eksempelt er det vertikale skiver som er det 

avstivende elementet. I y- retningen er det flere skiver, mens det i x- retningen kun er en skive 

som kan ta opp kreftene (Figur 36). Det er denne skiven som er det kritiske punkt, og dermed 

denne som blir gjenstand for betraktningen.  

 

Horisontalkreftene prøver å velte skiven. I tillegg til horisontale laster har man også 

vertikallaster. Disse vil være med å stabilisere skiven. Vertikallaster som kan regnes med, er 

egenlaster og permanente nyttelaster. Siden disse vil være med å stabilisere konstruksjonen, 

må man være forsiktig med hva man tar med av disse lastene i beregningen. Dersom de 

stabiliserende lastene ikke klarer å hindre konstruksjonen fra å velte, må man enten øke 

skivens lengde eller sikre bedre forankring mot grunnen. 

 

3.3.1     Beregning av forankringsbehov for stabiliserende skive 

Forklaring og utregning for de enkelte tallene i beregningen er presentert i vedlegget. Her blir 

forhold rundt de enkelte delene i gjennomgangen beskrevet mer utfyllende. Det finnes 

referanser i teksten som peker på hvor i vedlegget man skal se. For enkelte av formlene er 

beregningen vist i vedlegget. Disse formlene er nummerert i oppgaven og i vedlegget. I Figur 

32, Figur 33, Figur 34, Figur 35 og Figur 36 finnes illustrasjoner og tegninger av bygget som 

blir betraktet. 

 

Oppsettet bygger på et oppsett som er laget hos Selvaag Bygg (2264 Produkt 777) Global 

stabilitet laster i avstivende skive. I tillegg til denne informasjonen trenger man 

momentarmene til kreftene. Flere av disse kan hentes ut fra en bygningsinformasjonsmodell. 
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For enkelte av momentarmene er det nødvendig å ha et forslag til størrelse på den avstivende 

skiven.  

 

 

 

Referanser til vedlegg Beskrivelse       Verdi 

Vedlegg pkt 1  Egenvekt armert 
betong 

ρb = 25,00 kN/m3 

 

2. Vindlast 

Vindlast q5 = 0,66 kN/m2|

Vedlegg pkt 2 Formfaktor vind  
 - trykk µ2 = 0,73
 - sug µ3 = 0,37
 
 

 
Geometri 

 

 Lengde av bygg d =  18,3 m
 Bredde av bygg b =  14,2 m
 Etasjehøyde H =  2,44 m
 Veggtykkelse t =  0,2 m
   
  

Høyder for vindareal 
 

Figur 43 Øverste etasje h3 = 2,04 m
 Midterste etasje h2 = 2,76 m
 Nederste etasje h1 = 1,38 m
   
 Akseavstand  
  L1 =  5,20 m
  L2

 = 7,25 m
 
 
 

 L3 = 5,20 m

 

 

Vindlast (Vedlegg pkt 2)    
 
Øverste etasje 

 
(1) (µ2 + µ3) * q5 * h3 * b 

 
21 kN 

 

 V3 = 21 kN  
    
Mellomste etasje (2) (µ2 + µ3) * q5 * h2 * b 29 kN  
 V2 = 29 kN  
    
Nederste etasje (3) (µ2 + µ3) * q5 * h1 * b 14 kN  
 V1 = 14 kN  
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Beregning av total horisontalbruddlastlast (Vedlegg pkt 3 og 7) 

Lastfaktor: γQ1 = 1,5  Vn * γQ1 

Tak:    Ht: 21 kN * 1,5 = 32 kN 

Mellometasje  Hm: 29 kN * 1,5 = 44 kN 

Nederste etasje Hg: 14 kN * 1,5 = 21 kN 

 

 

Beregning av stabiliserende laster (Vedlegg pkt 5) 

 

Egenlast av stabiliserende skive   (4) aL2 * H * t * ρb = Gs = 36 kN 

 

 

Stabilitetsberegning (Vedlegg pkt 6) 

 
Figur 37: Oversikt over hvor kreftene virker og momentarmene 
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Geometri for den stabiliserende skiven:   
aL1 = 1,3 m aH1 = 2,76 m  
aL2 = 2,6 m aH2 = 5,52 m  
  aH3 = 8,28 m  
    
    
     
Drivende moment:     
(5) Mγ3 = Ht * aH3 + Hm * aH2 + Hm * aH1 = 630 kNm 
 
Stabiliserende moment: 

 

(6) Md3 = 3 * Gs * aL1 = 140 kNm 
  
Forankringsbehov 

 

(7) St1 = (Mγ3 - Md3)/ aL2 = 
 

188 kN 

 

Forankring (Vedlegg pkt 6) 

Fra betongelementboken bind B (Hopp & Alexander 2005) og tabell B19,7c finner man at 

2stk M 20 vil være tilstrekkelig for å kunne ta opp kreftene som kommer i fundamentet. 

Nsd = 141 kN. Det vil si at 2 * 141 kN > 188 kN => Ok!  

Forankringsbehovet på 188 kN er mindre enn forankringen som er på 282 kN (2 * 141 kN). 

Med denne forankringen trenger man ikke å øke skivens størrelse.  

 

Tilbakemelding til arkitekt 

Tilbakemeldingen til arkitekten blir at den stabiliserende skiven på 2,6 m er stor nok. Den 

foreslåtte planløsningen er gjennomførbar.  

 

Forenklinger (Vedlegg pkt 7) 

Håndberegningene som ble gjort, er en forenklet beregning. De forenklingene som er gjort er 

at skjevstillingslasten er utelatt, og det er ikke regnet med andre stabiliserende laster enn den 

betraktede skivens egenvekt.     

 

Når man ser på lastkombinasjonene i utregningene av skjevstillingslast i vedlegget pkt. 7, ser 

man at det dimensjonerende tilfellet blir vindlast pluss skjevstillingslast. Horisontalkreftene 

på taket er like om man ikke har med skjevstillingen, men mellometasjer og den nederste 

etasjen vil det være et avvik på drøyt 10 kN.  
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På en skive som denne kan man som regel regne noen stabiliserende laster (Spenncon 2005). I 

de forenklede beregningene er disse sløyfet. Dette er gjort av to grunner. Det ene er at det kan 

være vanskelig å anslå på et tidlig stadium hvor mye av lastene som kan regnes med. Dette vil 

avhenge av innfestinger og detaljer (Hopp & Alexander 2005; Svein Alexander et al. 2006). 

På et tidlig stadium vil ikke dette være avklart. Den andre grunnen til disse ikke er med, er at 

også skjevstillingslasten er utelatt. Ved å sløyfe begge disse lastene vil de være med å utjevne 

forskjellen. De vil si at momentene, som disse to lastene påfører konstruksjonen, virker i hver 

sin retning slik at det totale momentet blir redusert.   

 

 

3.4 Tidligfaseberegning av dekker  

Dimensjonen på dekkene er ofte satt på bakgrunn av andre faktorer enn de statiske. Tanken 

bak å se på en optimalisering er da å kunne få ut informasjon om det er mulig å øke spennet, 

og derved kunne få ekstra kvadratmeter tilgjengelig.  

 

I mange sammenhenger er det ikke statikken som dimensjonerer. I tilfellet som oppgaven 

baserer seg på, må det benyttes 320 mm hulldekker for å tilfredsstille lydkravene (Hjelseth 

2007b). Denne dimensjonen vil dekke lydkravene uavhengig av spennet (Østreng & 

Alexander 1997). Det interessante med en tidligfasevurdering blir da at man kan få en 

indikasjon på hvor store spenn man kan ha, etter å ha fylt de øvrige krave. Lastene som blir 

benyttet i en beregning av dekkene er svært standardisert. Vet man hva rommet skal benyttes 

til og hvilke kategori bygget befinner seg i (i dette tilfellet bolig), er nyttelasten og den påførte 

egenlastens størrelse definert. I tillegg kommer egenvekten på dekke som skal benyttes. En 

vurdering av spennet på dekkene tidlig i prosjektet er det knyttet lite jobb til.  

 

Tidlig i prosjekteringen kan man se på flere forslag samtidig, og det kan skje store endringer i 

løpet av kort tid. Ved å ha en kontroll på hvilke spenn det er mulig å benytte seg av for å 

tilfredsstille statikken, kan dette benyttes som en støtte for arkitekten i prosessen med å 

utforme bygget.   
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3.4.1 Beregning av kapasitet for hulldekke  

De statikkberegningene som er gjort her, tar for seg momentkapasitet. Lastene som blir 

benyttet er de samme som i stabilitetsberegningene. Det er kun sett på jevnt fordelte laster. I 

NS 3491-1 er det også oppgitt en punktlast for nyttelasten. Denne skal ikke kombineres med 

den jevnt fordelte nyttelasten.   

  

Generelle laster for boliger (Vedlegg pkt. 1, 3 og 8) 

 

Belastning Brukslast * γn = Bruddlast 

 

Egenvekt HD 

320B 

 

g1 = 4,50 kN/m2
 

 

* 1,2 

 

 5,4 kN/m2 

Påført egenvekt  g2 = 1,00 kN/m2
 * 1,2  1,2 kN/m2 

Nyttelast q1 = 2,00 kN/m2
 * 1,5  3,0 kN/m2 

Sum laster 

 

 

   9,6 kN/m2  

 
Figur 38: Lasttabell (Contiga 2007) 
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Fra figuren over kan man lese at spennvidden kan være nesten 14 m for en HD 320 med 

bruddlasten for bolig. Når man ser dette resultatet i forhold til plantegningen, er det mulig å 

øke spennet uten at man trenger å endre dimensjoner. 5-7-5 blokken blir imidlertid bygget 

med plasstøpte dekker. Dette er en av grunnene til at spennene er som de er. For blokker med 

hulldekker indikerer dette likevel at i mange tilfeller vil være muligl å øke blokkens areal. 

Dette vil kunne øke spennene og dermed gi en bedre utnyttelse av materialet.   

 

3.5 Endring av forutsetninger 

For at tidligfasevurdering skal kunne være anvendelig må man kunne endre forutsetninger for 

vurderingen. Dette er gjort for begge beregningene. For stabilitetsberegningen blir antall 

etasjer endret og for kapasitetsvurderingen er hulldekkedimensjonen blitt endret.  

 

3.5.1 Forankringsbehov for stabiliserende skive ved flere etasjer 

I forbindelse med utregningene for stabilitet er det laget et regneark hvor man ved å endre 

antall etasjer finner kreftene som må ”tas opp”. Ut fra resultatene i regnearket er det blitt laget 

en tabell som viser hvordan kreftene endrer seg med antall etasjer. I oppgaven blir det sett på 

etasjer fra tre til åtte. Dette har å gjøre med brannkrav i forhold til trapperom (TEK 2007b). 
(2007btttttt)   

De tilfellene som er blitt betraktet er den forenklede beregningen. Her er det kun korrigert for 

antall etasjer. Det er også laget et tilfelle hvor skjevstillingslasten er med. De to neste 

tilfellene er faktorer rundt vindlasten. Endring av selve vindlasten skjer ved at byggets høyde 

endrer seg. Man vil da få en annen vindlast. Når det blir lagt til flere etasjer vil også 

formfaktorene endre seg. Dette blir vist i det neste tilfellet. Formfaktorene blir da lagt til den 

nye vindlasten og dermed får man en riktig vindlast.  

 

3.5.2 Hulldekkekapasitet ved forskjellige dimensjoner 

I en tidligfase kan det hende man har behov for å se på flere alternative dekker for å 

tilfredsstille ulike krav. I figuren nedenfor er det laget en tabell som viser de ulike 

hulldekkenes kapasitet. Disse spennene gjelder for boliger. Lastene som man da benytter vil 

være like. Det kan benyttes noen reduksjonsfaktorer. Dette er vist i vedlegget pkt 8, men i 

denne sammenheng blir disse sett bort fra. Dette er en forenkling som fører til at lastene ikke 
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blir redusert. Det er da bare egenlasten til dekkene som vil variere. Dette kommer frem av 

Figur 39.  

 

 
Figur 39: Tabellene viser spennvidder og grunnlaget for dem. Tabellen er laget på bakgrunn av tabell 
lasttabell (Figur 38) 
 

Figuren over viser hvordan spennet øker selv om lastene også øker på grunn av tyngre dekker. 

Dette vil være en enkel beregning å få inn i et datasystem. Dersom man ønsker å 

implementere en slik beregning, kan en videreutvikling være å se på lyd, brann og energikrav.  

I vedlegget pkt. 10 er det vist et eksempel på hvordan HD320 forholder seg til brannkravene 

til bygget. 
 

Tabell 3.1 viser at armering av elementer vil være betongelementleverandøren sitt ansvar. Det 

er derfor naturlig å benytte tabeller over elementenes kapasitet i en tidligfasevurdering.  
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4  Resultater  
 

I dette kapittelet blir resultatene fra kapittel 3 presentert. Det er forslaget til IDM som er 

hovedresultatet. I tillegg blir utslaget av forenklingene for stabilitet vist. 

 

 

4.1 Forslag til IDM for tidligfasevurdering av konstruksjon 

For stabilitetsberegningen er det først presentert en oversikt over hva en IDM bør inneholde. 

Dette blir plassert inn i et Process Map. Dette er ikke gjort for beregningen av dekkekapasitet. 

For begge beregningene er det laget et forslag til Exchange Requirement og Functional Parts. 

 

 

4.1.1 Stabilitet 

Tabell 4.1 er et forslag til hvordan en overordnet oppbygning av IDM for tidligfasevurdering 

av stabilitet kan være. Tabellen er laget på bakgrunn av tabell 3 i ”Vurdering av fuktsikkerhet 

for flate tak og terrasser”(Holte, 2007).  
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Oppbygning av IDM/ beskrivelse Vurdering av stabilitet i tidligfase 

Process Map  
Kart over prosessen som gjøres for å 
analysere stabilitet, samt å gi en rapport til 
bruker. Figur 40 viser prosesskart for 
stabilitet.  

Hovedprosess: Vurdering av stabilitet. 
Delprosess 1: Undersøke om informasjon er 
tilgjengelig i BIM. Å hente nødvendig 
informasjon fra modellen.  
Delprosess 2: Innhente informasjon fra 
standarder (NS 3490) og leverandører 
(elementleverandør og leverandør av 
innfesting av skiven til grunn). 
Delprosess 3: Analysere BIM- 
informasjonen. Regne ut om skiven tåler 
belastningen.  
Delprosess 4: Rapportere resultatet til BIM 
og bruker om skiven er stor nok.  

Exchange Requirement 
Ikke-teknisk beskrivelse av informasjonen 
som må sendes fra BIM, og gjøres 
tilgjengelig for analyse.  

Beskrivelse av den informasjonen som må 
være tilgjengelig for å kunne gjennomføre 
enkle stabilitetsberegninger. Tabell 4.2 og 
Tabell 4.3 viser utvekslingskravene for 
stabilitet og dekkekapasitet i en 
tidligfasevurdering. 

Functional Parts 
Teknisk detaljert beskrivelse av 
informasjonen som må sendes fra BIM og 
til beregningsprogrammet. 

Høyere detaljeringsgard med hvilke IFC- 
objekter (entiteter) som må være tilgjengelig 
fra BIM. Hvilke attributter som må ha 
verdier? Dette skal skives slik at det kan 
leses av en datamaskin, dvs med 
programmeringsspråk. Tabell 4.2 og Tabell 
4.3 viser funksjonsdelen for stabilitet og 
dekkekapasitet i en tidligfasevurdering. 

Tabell 4.1: Tabellen er laget på granlag av tabell 3 i ” Vurdering av fuktsikkerhet for flate tak og 
terrasser” (Holte 2007).  Den er en beskrivelse av hvordan en IDMen for stabilitet kan være.  
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Figur 40: Eksempel på hvordan et prosesskart for stabilitetsberegningene kan se ut 

 

I Figur 40 er det vist et forslag til Process Map for stabilitetsberegningene. Selve 

informasjonsflyten blir vist i Tabell 4.2.  

 

Tabell 4.2 er et forslag til Exchange Requirement og Functional Parts. Tabellen viser tallene 

fra tidligfasebergningen som er gjennomført i avsnitt 3.3. 

 

I informasjonstabellen er det vist hvilken informasjon som skal benyttes dersom man skal 

foreta en analyse i et FEM- basert verktøy. Kolonnen for FEM- beregning representer ikke det 

informasjonsbehovet som denne beregningen trenger. Det kreves langt større 

informasjonsmengde for en slik konstruksjonsvurdering. Kolonnen er kun for å vise 

problemet med overgang fra Coordination view til Structural analysis view. 
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Exchange Requirement Functional Parts Ved FEM- analyse 

Informasjon Spesifisert 
informasjon 

Verdi  Informasjons import bygget på 
IFC 2x3 standarden 

Informasjons import bygget på 
IFC 2x3 standarden 

Stabilitetsberegninger 
Import 

Byggets mål Bredde (d)  
Lengde (l) 
Etasjehøyde (H) 
Veggtykkelse (t) 

14,2 m 
18,3 m 
2,44 m 
0,2 m 

IfcBuilding 
IfcBuilding 
IfcSpace 
IfcWallStandardCase 

IfcBuilding 
IfcBuilding 
IfcSpace 
IfcWallStandardCase 

Byggets 
inndeling  
(Vind areal) og 
akser 

Øverste etg. (h3) 
Midterste etg. (h2) 
Nederste etg. (h1) 
Akse L1 
Akse L2 
Akse L3 

2,04 m 
2,76 m 
1,38 m 
5,20 m 
7,25 m 
5,20 m 

IfcWallStandardCase 
IfcWallStandardCase  
IfcWallStandardCase 
IfcGridAxis 
IfcGridAxis 
IfcGridAxis 

IfcWallStandardCase 
IfcWallStandardCase  
IfcWallStandardCase 
IfcGridAxis 
IfcGridAxis 
IfcGridAxis 

Posisjon Kommune  
H.o.h 

Ås 
Kommune  

IfcSite 
IfcBuilding 

IfcSite 
IfcBuilding 

Materialer Armert betong (ρb) 
M20 (Nsd) 

25 kN/m3 

141 kN 
IfcMaterial 
IfcReinforcingBar 

IfcMaterial 
IfcReinforcingBar 

Laster Vindlast(q5) 0,66 kN/m2 IfcStructuralLoadPlanarForce IfcStructuralLoadPlanarForce 

Beregning 
 
Lastfaktor γQ1 =  1,5 *NS 3490 *NS 3490 
Stabiliserende 
skive 

Øverste etg. (h3) 
Midterste etg. (h2) 
Nederste etg. (h1) 

2,04 m 
2,76 m 
1,38 m 

IfcWallStandardCase 
IfcWallStandardCase 
IfcWallStandardCase 

IfcSturucturelSufaceMember 
IfcSturucturelSufaceMember 
IfcSturucturelSufaceMember 

Laster Egenlast 1 (g1) 
Vindlast 
Tak (Ht) 
Mellometasje( Hm) 
Fundament (Hg) 

36 kN 
 
32 kN 

44 kN 
21 kN 

IfcStructuralLoadSingleForce 
 
IfcStructuralLoadSingleForce 
IfcStructuralLoadSingleForce 
IfcStructuralLoadSingleForce 

IfcStructuralLoadSingleForce 
 
IfcStructuralLoadSingleForce 
IfcStructuralLoadSingleForce 
IfcStructuralLoadSingleForce 

Moment armer Arm 1 (aL1) 
Arm 2 (aL2) 
Arm 3 (aH1) 
Arm 4 (aH2) 
Arm 5 (aH3) 

1,3 m 
2,6 m 
2,76 m 
5,52 m 
8,28 m 

IfcWallStandardCase  
IfcWallStandardCase 
IfcWallStandardCase 
IfcWallStandardCase 
IfcWallStandardCase 

IfcSturucturelSufaceMember 
IfcSturucturelSufaceMember 
IfcSturucturelSufaceMember 
IfcSturucturelSufaceMember 
IfcSturucturelSufaceMember 

Drivende 
moment 

Mγ3 = 630 kNm Interne beregninger Interne beregninger 

Stabiliserende 
moment 

Md3 = 140 kNm Interne beregninger Interne beregninger 

Forankrings 
behov  

St1 = 188 kN 
 

Interne beregninger Interne beregninger 

Eksport 
 
Stabiliserende 
skive 

Arm 2 (a12) 
 

2,6 m 
 

IfcWallStandardCase 
 

IfcSturucturelSufaceMember 

Forankrings 
behov  

St1 = 188 kN 
 

IfcStructuralPointReaction IfcStructuralPointReaction 

Forankring  (2* M20) Nsd = 282 kN IfcReinforcingBar IfcReinforcingBar 
Tabell 4.2 Informasjonsflyt ved tidligfasevurdering av stabilitet. Tabellen er laget i samarbeid med Are 
Meisfjord og Eilif Hjelseth ved Selvaag Blue Think. *I mange applikasjoner er slike faktorer innebygd.  
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Tabellen viser informasjonsflyten i beregningen. Tabellen er satt opp for å vise hvilke 

informasjon som ligger til grunn for vurderingen. IFC- standarden som er benyttet er 2x3. 

Denne standarden omfatter også laster (IAI 2006).  

 

4.1.2 Dekkekapasitet 

Tabellen bygger på de samme prinsippene som tabellen for stabilitetsberegningene.  

 

Exchange Requirement Functional Parts Ved FEM- analyse 

Informasjon Underinformasjon Verdi  Informasjons import bygget på 
IFC 2x3 standarden 

 Informasjons import bygget 
på IFC 2x3 standarden 

Optimalisering 
Import 

Type bygg Bygningskategori  
Pålitelighetsklasse 

A 
2 

*NS 3490 
*NS 3490 

*NS 3490 
*NS 3490 

Byggets akser Akse L1 
Akse L2 
Akse L3 

5,20 m 
7,25 m 
5,20 m 

IfcGridAxis 
IfcGridAxis 
IfcGridAxis 

IfcGridAxis 
IfcGridAxis 
IfcGridAxis 

Materialer Hulldekke 320B  5,40 kN/m2 IfcSlab IfcSlab 
Laster Påført egenlast(g2) 

Nyttelast (q1) 
1,00 kN/m2 

2,00 kN/m2 
IfcStructuralLoadPlanarForce 
IfcStructuralLoadPlanarForce 

IfcStructuralLoadPlanarForce 
IfcStructuralLoadPlanarForce 

Beregning 
 
Lastfaktor γQ1 = 

γQ1 = 
1,5 
1,2 

*NS 3490 
*NS 3490 

*NS 3490 
*NS 3490 

Enveisplate/ 
Bjelke 

Hulldekke 320B  5,40 kN/m2 IfcSlab IfcStructuralSurfaceMember 

Laster Hulldekke 320B 
Påført egenlast(g2) 
Nyttelast (q1) 

6,50 kN/m2 

1,20 kN/m2 

3,00 kN/m2 

IfcStructuralLoadPlanarForce 
IfcStructuralLoadPlanarForce 
IfcStructuralLoadPlanarForce 

IfcStructuralLoadPlanarForce 
IfcStructuralLoadPlanarForce 
IfcStructuralLoadPlanarForce 

Moment armer Akse L1/2 
Akse L2/2 

2,6 m 
3,6 m 

IfcGridAxis 
IfcGridAxis 

IfcGridAxis 
IfcGridAxis 

Eksport 
 
Anbefalte 
spenn 

Akse L1/2 
Akse L2/2 

12,5 m 
12,5 m 

IfcGridAxis 
IfcGridAxis 

IfcGridAxis 
IfcGridAxis 

Tabell 4.3 Informasjonsflyt ved tidligfasevurdering av dekkekapasiteten. Tabellen er laget i samarbeid 
med Are Meisfjord og Eilif Hjelseth ved Selvaag Blue Think. *I mange applikasjoner er slike faktorer 
innebygd.  
 
  

Det er valgt å vise spennet til dekket ved å endre aksene som en tilbakemelding fra 

beregningene. For bygget som er presentert i denne oppgaven, vil man da få et nytt forslag til 

aksesystem basert på statikkberegningene. Denne tilbakemeldingen er ment som et forslag. 

Det vil si at aksesystemet ikke forandrer seg med mindre man ønsker det. Det kan også tenkes 

andre måter å rapportere hvilket spenn som kan være aktuelt.  
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4.2 Virkninger av forenklingene 

Etter å ha gått igjennom beregningen for tre etasjer, er det interessant å se på hva som skjer 

når man øker antall etasjer. Det er flere faktorer som forandrer seg i takt med antall etasjer. I 

regnearket som er benyttet, er det sett på hvordan forankringsbehovet endrer seg når man gjør 

ulike forenklinger. I Tabell 2.1 er resultatene av de ulike forenklingene illustrert.  

 

Sammenligning

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Etasjer

Krefter (kN)

Forenklet metode 188 334 531 773 1060 1393

m/ Skjevstillingslast 232 431 691 1013 1395 1838

Korigert for endret vindlast 188 359 644 986 1456 1998

Korigert for endret formfaktor 188 378 677 1155 1757 2407

3 4 5 6 7 8

 
Tabell 4.4: Sammenligning av resultater etter antall etasjer 

 

Tabell 4.4 viser nødvendig forankringsbehov ved forskjellige antall etasjer, men med den 

samme størrelsen på den avstivende skiven. Grunnen til at ikke skiven blir endret i takt med 

antall etasjer, er fordi at det skal være enklere å sammenligne resultatene. Det er naturlig at 

man får et mindre forankringsbehov ved en forenklet metode som en tidligfasevurdering bør 

være. Det interessante er å se hvor store utslag forenklingene gjør. I tabellen ovenfor vises 

avviket mellom den forenklede metoden og beregninger uten så store forenklinger.  
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5 Diskusjon og konklusjon 
Oppgavens problemstilling har vært: 

• Blir byggeprosessen påvirket når man utnytter noen av de muligheter som IKT- støtte 

gir? 

• Se på muligheter og utfordringer ved informasjonsflyt mellom arkitekt og konstruktør 

ved bruk av bygningsinformasjonsmodell.  

• Foreta tidligfasevurdering av konstruksjonsmessige forhold  

• Utvikle IDMer for de områder av tidligfasevurdering som blir valgt. 

 

5.1 IKT- støtte i byggeprosessen 

I oppgaven blir det sett på informasjonsflyten i byggeprosessen og samspillet mellom arkitekt 

og konstruktør. Informasjonsflyten vil variere i de ulike faser av prosjektet. Gjennomføringen 

av byggeprosessen vil kunne endres noe ved bruk av mulighetene som IKT- støtte gir. I 

vanlige byggeprosesser snakker man sammen på byggemøter hvor flere har muligheten til å 

komme med innspill. Da sitter man ofte med tegninger og diskuterer ut fra dem. Det er ikke 

på dette nivået de store endringene vil skje. Det å kunne hente ut en papirtegning fra modellen 

og diskutere disse på byggemøtene, vil fortsatt være viktig. Det som trolig kan endre seg når 

man tar i bruk IKT- støttens muligheter, er flere og hyppigere looper mellom aktørene og 

mellom byggeprosessens faser. Dette vil kunne føre til at aktørene kan jobbe mer parallelt og 

ikke som i dag at arkitekten tegner det meste ferdig før tegningene blir sent til RIB. Da må 

RIB løse de konstruksjonsmessige utfordringene uten å endre for mye på arkitektens tegning. 

Dette gir ikke alltid den beste løsningen. Ved å være med på et tidligere tidspunkt vil det være 

mulig for konstruktøren å komme med innspill slik at konstruksjonsløsningen blir mest 

hensiktsmessig.  

 

5.1.1 IKT- støtte for tidligfasevurdering av konstruksjon 

Samspillet mellom aktørene er som nevnt preget av revisjoner. Det vil være grenser for hvor 

mange ganger det er hensiktsmessig å sende informasjonen frem og tilbake. Selv ved hjelp av 

felles utvekslingsformat og BIM, vil dette ta mye tid. Dette vil mest sannsynlig begrense seg 

selv. En mulighet for å redusere behovet for omfattende revisjoner og endringer, vil være 

innspill på et tidligere tidspunkt. I denne oppgaven er det blitt sett på et forslag til å få til det. 
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Dette knytter seg til mulighetene for tidligfasevurdering av konstruksjonsmessige forhold. Her 

vil arkitekten kunne få innspill på modellen på et tidspunkt hvor RIB ikke har noe 

modellansvar.  

 

Tidligfasevurdering av konstruksjonsmessige forhold kan bli plassert i et datasystem som gir 

arkitekt en tilbakemelding på om dette kan bygges eller ikke. Det bør være en enkel funksjon 

slik at den kan benyttes uten store statikkunnskaper. Ved en slik konstruksjonsvurdering er 

det ikke meningen å flytte konstruksjonsansvar over på arkitekt. Tanken er at arkitekten skal 

få innspill slik at behovet for revisjoner blir mindre. Dette vil kunne føre til en besparelse i 

prosjektet og sikre at beslutninger kan tas på et tidligere stadium enn tradisjonelt. Trolig vil 

behovet for looper bli mindre. IKT- støtte kan derfor gi muligheter for flere og hyppigere 

looper, men også være med på å redusere antallet looper, slik som målet er med en 

tidligfasevurdering. Begge deler vil føre til en smidigere prosjektering.   

 

Tradisjonell konstruksjonsberegning blir gjennomført for å komme frem til endelig 

dimensjonering av materialenes geometri, materialkvalitet, armeringsmengde og så videre. 

For disse beregningene kreves mye informasjon slik at man kan komme frem til et riktig 

resultat. Det er derfor vanskelig å foreta en sikker vurdering i en tidligfase. Dersom man 

beregner en stabiliserende skive slik at man får et nøyaktig svar med nøyaktig 

armeringsmengde, gjelder den bare for det tilfelle man har sett på. Ved å endre noen 

forutsetninger som kommune, byggets størrelse, konstruksjonsmaterialer og så videre, må en 

ny analyse gjennomføres. Nøyaktige beregninger er derfor ikke aktuelt å benytte seg av i en 

tidligfase. I praksis blir en vurdering av konstruksjonen, dersom den i hele tatt blir vurdert, 

gjort ved skjønn. Ved å skjønnsvurdere konstruksjonen kan en erfaren konstruktør kunne gi 

en vurdering med et relativt tilfredsstillende svar for dette stadium. Men det er ikke i alle 

sammenhenger det finnes noen til å skjønnvurdere. Et verktøy som ligger mellom en 

skjønnsvurdering og en tradisjonell beregning vil derfor kunne være til hjelp.   

 

Ved å innlemme en enkel konstruksjonsberegning inn i et planleggingsverktøy vil arkitekten 

på et svært tidlig tidspunkt kunne få en tilbakemelding på eksempelvis hvor lang en 

stabiliserende skive må være, eller hvor stort spenn man kan ha ved bruk av det valgte 

hulldekket. En slik tilbakemelding skal gi et forslag til konstruksjonsløsning som er 

gjennomførbar innenfor normale kostnader. Det vil si at dersom en velger forslaget, vil man 

være innefor en preakseptert løsning. Andre løsninger vil også være mulige, men de vil være 
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dyrere. Målet er å kunne finne en gjennomførbar konstruksjonsløsning med hjelp av noen få 

variabler. Et eksempel på en slik variabel kan være antall etasjer. Løsningen vil bli 

detaljprosjektert på et senere tidspunkt. En målsetning for et slikt datasystem vil være at 

arkitektene gjør det som de er gode til og underveis får innspill og tilbakemeldinger på 

hvordan statikken blir ivaretatt.   

 

5.1.2 Bygningsinformasjonsmodell  

I en BIM- tankegang skal de ulike fagene kunne berike en felles modell uavhengig av hvilken 

applikasjon som blir benyttet. Fra denne skal man kunne hente ut informasjon som man 

trenger i planleggingen. Modellen skal også kunne samle informasjonen og sjekke det mot 

kollisjoner og konflikter mellom fagfeltene. Dette er et bra prinsipp å jobbe mot selv om det 

kan være et stykke frem i dag. Det har blitt nevnt at informasjonen kan bli lagt inn opptil sju 

ganger i et prosjekt. I BIM- prosjekter vil man kunne gjøre noe med dette. Her er det et stort 

potensial for rasjonalisering. At informasjon også her blir lagt inn flere ganger, vil nok være 

sannsynlig. Men kan man redusere dette noe, er det også en forbedring og et skritt i riktig 

retning.  

 

For at BIM skal kunne benyttes i praksis, er det viktig med et felles utvekslingsformat. Flere 

av programmene har egne formater som kun kan åpnes i noen applikasjoner innenfor samme 

”familie”. I en prosjektering er det mange aktører med ulikt fagfelt. Ofte blir fagfeltene 

representert fra flere bedrifter. Det sier seg selv at det er mange ulike applikasjoner i bruk og 

dermed også mange formater. Derfor er arbeidet med et felles utvekslingsformat viktig. Med 

et felles format vil arbeidet med en BIM kunne utføres med alle applikasjoner som støtter 

dette formatet. IFC er et godt egnet format for dette. Ved bruk av IFC vil man kunne utveksle 

objektinformasjon uavhengig av applikasjon.  

 

Noen av de utfordringene som må nevnes ved BIM- samarbeid, er det å ha en felles forståelse 

av informasjonsinnholdet til en modell gjennom prosjektet. Dette er viktig i utvekslingen av 

modellen mellom fagfelt. Ved å ha klare definisjoner for hva som modellen skal inneholde av 

informasjon i de ulike fasene, slipper man frustrasjon ved at den importerte modellen ikke 

inneholder den informasjonen som skal til for videre arbeid og bearbeiding. Det kan da være 

aktuelt å se på en måte å definere BIMens informasjonsinnhold. Modellen vil gjennom hele 

prosjektet bli beriket, og dermed vil informasjonsmengden også øke. I denne oppgaven er det 
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sett på den danske inndelingen av informasjonsnivåer. I Norge er foreløpig ikke blitt publisert 

noe rundt dette. Det kan være viktig at man definerer klare informasjonsnivåer og knytter 

dette opp mot byggeprosessens faser. Dette vil kunne lette samarbeidet mellom aktørene og 

være til hjelp i kontrakter og i utarbeidelsen av IDMer.  

 

For at samarbeidet rundt en BIM skal kunne fungere ordentlig, bør aktørene benytte 

applikasjoner som er spesielt tilpasset fagfeltet. I dag er det mange konstruktører som benytter 

arkitektprogrammer i konstruksjonsmodelleringen. Det vil være vanskelig å få til en skikkelig 

konstruksjonsdetaljering i slike applikasjoner. De programmer som er beregnet for arkitekten, 

bør benyttes av arkitekt og rendyrke dette slik at de ikke blir en ”alt- i- en- løsning” for alle 

felt. Ved å ha muligheten til å utveksle filer med objektinformasjon vil det være lettere å få til 

en slik fordeling. Et arkitektprogram blir da for arkitekter, men konstruktøren kan importere 

relevant informasjon fra arkitektmodellen og inn i et konstruksjonsprogram. Arkitektprogram 

bør heller ikke ha for mange funksjoner som går mot eksempelvis konstruksjonsdetaljering 

(men de kan inneholde et verktøy for tidligfasevurdering).  

 

5.1.3 Dataflyt mellom arkitekt og konstruktør 

En utfordring når det gjelder informasjonsflyten mellom arkitekt og konstruktør, er 

modellnøyaktigheten. Det hjelper ikke med en feilfri IFC- eksport når arkitekten og 

arkitektprogrammene ikke kan lage en modell med konstruktørens krav til modellnøyaktighet. 

Det må presiseres at det ikke er meningen å fremstille arkitekt som unøyaktig. Arkitektens 

jobb ligger på et annet detaljnivå og med et annet fokus, som også gir en annen 

modelldetaljering enn konstruktørenes krav. Å endre dette er nok ikke løsningen. Da er man 

kommet inn på et viktig prinsipp. Aktørene skal gjøre det de er gode på. Dette bør også gjelde 

aktørenes programmer. Løsningen på modellnøyaktigheten vil trolig ligge hos konstruktøren. 

Det er her besparelsene eventuelt vil komme, og det vil være feil å pålegge en arkitekt en 

detaljeringsgrad som ikke er naturlig. En annen grunn til at det er på konstruktørsiden denne 

utfordringen må løses, har med ansvar å gjøre. Skal man stå ansvarlig for noe, må man vite 

hva som er gjort. 

 

Så kjernen i problemet med informasjonsflyt mellom arkitekt og konstruktør er hvordan man 

kan komme fra en mindre detaljert arkitektmodell og til en konstruksjonsmodell, uten å 

modellere opp på nytt og allikevel ha full kontroll på modellen og dens innhold. Spørsmålet 
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som da kan være aktuelt å stille er: Kan man tenke seg en måte hvor en arkitektmodell kan 

konverteres til en konstruksjonsmodell uten at man nødvendigvis trenger å modellere hele 

modellen på nytt?  

 

Forutsetninger som må ligge til grunnen for en slik konverterting, må være tilstrekkelig grad 

av sikkerhet. En mulig måte å gjøre dette på er at konstruktøren hele tiden må kunne følge 

med på hvilke endringer som må gjøres. Endringene må kunne dokumenteres, og 

gjennomføringen av konverteringen må skje på en oversiktlig måte. Dette kan gjøres mulig 

ved en tilleggsfunksjon for konstruksjonsprogrammene hvor man på en systematisk måte 

jobber seg igjennom modellen og foretar endringer der det er nødvendig. Konstruktøren får da 

en form for kontrollrolle. Under denne prosessen kan man også berike objektene til arkitekt 

med konstruksjonsegenskaper. Det vil si at en bjelke blir beriket med for eksempel riktig 

materialkvalitet og opplagerbetingelser. En ferdig konstruksjonsmodell vil kunne sendes 

tilbake til et arkitektprogram. Arkitekten kan da kunnet se hvilke endringer som er gjort. Det 

kan tenkes at med en slik metode vil RIBen kunne få litt andre arbeidsoppgaver, siden 

modellering etter arkitektens tegninger/ modell vil i stor grad kunne erstattes med kontroll av 

den importerte arkitektmodellen. Dette vil kunne være tidsbesparende siden RIBen ikke 

trenger å modellere hele konstruksjonsmodellen på nytt.  

 

Fordelen ved å gjøre det på denne måten er at man da vil ha en bedre mulighet til å gjøre 

denne modellen om til en analysemodell. I Tekla er det mulighet til å styre hvor trådmodellen 

skal plasseres. En import fra denne applikasjonen og til et analyseprogram vil gi en sikkerhet 

for at trådmodellen er riktig oppbygd. Koblingen mellom konstruksjonsdesignprogrammer og 

analyseprogrammer er under utvikling, og disse vil sannsynligvis fungere tilfredsstillende. 

Dersom hele konstruksjonsområdet skal være med i en BIM- utveksling, er nok veien fra en 

arkitektmodell og via et konverteringsprogram og til et konstruksjonsdesignprogram en mulig 

løsning.  

  

5.2 Vurderinger av resultat 

I kapittelet som omhandler resultater, er det to områder som blir presentert. Det første er 

forslaget til IDM for stabilitetsberegningen og for kapasitetsvurderingen av dekkene. Den 

andre delen er virkninger av endring av forutsetninger. 
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5.2.1 Forslag til IDM 

For at beregningene skal kunne bearbeides videre av programmerere, er det i denne oppgaven 

laget et forslag til IDM for stabilitetsberegningene og kapasitetsberegningen av dekkene. For 

begge beregningene er det laget en tabell (Tabell 4.2 og Tabell 4.3) som viser Exchange 

Requirement og Functional Parts. I tillegg er det laget et Process Map for 

stabilitetsberegningene (Figur 40). Målet med å lage en IDM for disse beregningene er at de 

skal kunne benyttes videre av programmerere og programvareutviklere. Ved å lage en IDM er 

det lagt grunnlag for et dataprogram eller en plugg in modul i en annen applikasjon. I følge 

Hjelseth (2007b) ved Selvaag Blue Think kan dette være aktuelt å implementere i House 

Designer.  

 

Det kreves mer arbeid med IDMene for at disse kan benyttes i praksis. Det kan tenkes at det 

finnes bedre måter å dele opp informasjonen på. Dette kan innebære finere inndeling av 

informasjonen. Ved finere inndeling menes at man går til informasjonen som danner 

grunnlaget for den aktuelle informasjonen. Et eksempel på dette kan være at man tar med 

faktorene som er bakgrunn for vindlasten. I vedlegget pkt. 2 blir denne utregningen gjort. 

Grunnen til at informasjonstabellen ikke inneholder denne typen informasjon, er av 

oversiktlighets hensyn, slik at tabellen ikke blir urimelig stor. For at man skal kunne utvikle et 

ferdig program, er man nødt til å bryte ned informasjonen slik at alle faktorer blir tilgjengelig 

for programutviklerne.  

 

Hva som skal høre med i en import og eksport, er også et området som kan gjøres på flere 

måter. Importen må inneholde nødvendig informasjon for beregningen. Men hva som skal 

ligge til beregningene kan være litt mer uklart. I tabellene er for eksempel lastfaktoren plassert 

i beregningen. Denne kunne også vært plassert i importen. Tanken bak at den er plassert i 

beregningene er at den skal kunne være en del av et dataprogram. I Process Map for 

stabilitetsberegningen kommer lastfaktoren inn i beregningen fra standarden. Denne 

informasjonsflyten kan ses på som en intern informasjonsinnhenting i datasystemet.  

 

I tabellen er det laget en litt større eksport enn det som arkitekten har behov for å ha 

kjennskap til. I tillegg til skivens størrelse er forankringsbehovet og den valgte forankringen 

med i eksporten. Tanken bak er at informasjon kan benyttes i senere beregninger hvor RIB er 
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ansvarlig. Denne informasjonen kan da være med å danne grunnlaget for de ordentlige 

beregningene.  

 

Noe av informasjonen kan i IFC- standarden defineres på forskjellig måte. Det vil kunne 

forekomme andre måter å definere Functional Parts på. For å finne den beste måten å definere 

objektene på, må man ha kjennskap til hva de ulike IFC- informasjonene inneholder. I avsnitt 

2.3.2, som omhandler IFC, blir forskjellen mellom IfcWall og IfcWallStandardCase 

beskrevet. Det er slike forskjellige definisjoner som man må ta hensyn til ved en import av 

informasjon. I tabellen er det benyttet IfcWallStandardCase som definisjon på veggskiven. 

Skal datasystemet kunne kommunisere med Tekla, er det derimot nødvendig å benytte 

IfcWall. Det vil kunne forekomme flere slike tilfeller.   

 

Kolonnen for FEM- analyse har ingen ting med forslaget til en IDM. Denne er bare med som 

en illustrasjon på utfordringen med forskjellig definisjon på enkelte av tabelldataene. Ved å ha 

en konstruksjonsvurdering som ikke er basert på FEM- metoden, slipper man 

problemstillingen med å gjøre om en designmodell til trådmodell. Dette er en stor fordel på et 

så tidlig stadium.  

 

5.2.2 Endring av forutsetninger for konstruksjonsvurdering 

Selve konstruksjonsberegningene i seg selv er ikke så interessante. Slike vurderinger blir gjort 

i alle prosjekt. Det spennende er å se hvor enkelt det kan gjøres. Hvor lite informasjon kan 

man putte inn i en beregning og allikevel få et akseptabelt svar.  

 

Stabilitet 

Gjennomføringen av stabilitetsberegningen er gjort så enkel som mulig. Dette er nødvendig i 

forbindelse med en vurdering på et tidspunkt hvor mye av informasjonen er usikker, eller ikke 

foreligger. For at beregningen skal kunne benyttes, må den være av en viss nøyaktighet. Det 

er ikke noe poeng å ha en vurdering som gir et svar så langt fra en nøyaktig beregning at 

resultatet ikke kan benyttes. Men det er heller ikke noe stort poeng med en beregning som må 

ha så mye informasjon at man får er svar son er så nøyaktig som ved en vanlig 

konstruksjonsberegning. For at man skal kunne se hvilke faktorer som har betydning, er det 

blitt laget et regneark hvor det ble sammenlignet virkningene av forenklingene. Tabell 4.4 

viser en sammenligning av beregningene og forenklinger. I en tidligfasevurdering skal man 
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kunne endre forutsetningene for bygget, og dermed skal man kunne få ut et tilfredsstillende 

resultat. For stabilitetsberegningen er det antall etasjer som er blitt variert. Ved videre arbeid 

med slike vurderinger, bør endring av byggets mål og byggets kommune være områder som 

bør kunne endres, slik det her er gjort med etasjer. 

 

Resultatene av forenklingene viser at ved øking med en eller to etasjer i fra utgangspunktet 

som var tre etasjer, er ikke den forenklede beregningen så langt unna. Avviket øker jo flere 

etasjer som blir lagt til. Dette har en naturlig forklaring. Faktorene som er benyttet i den 

forenklede beregningen, er for tre etasjer. Det gjelder også for de resterende etasjene. Trolig 

vil det være riktigere å benytte vindlasten og formfaktoren for fem etasjer i alle beregningene 

enn disse faktorene for tre etasjer. Det vil være større variasjon i faktorene for tre og åtte 

etasjer enn det vil være for fem og åtte. Dette kan naturligvis kompenseres med noen 

utjevningsfaktorer. Avviket mellom beregningene for de nederste etasjene er så lite, sett i 

forhold til etasjene over, at man kan si at en forenklet metode ikke viser ett helt galt bilde.  

 

Ut fra Tabell 4.4 og diagrammet her kan man se at spriket mellom den forenklede metoden og 

de andre beregningene blir større etter hvert som bygget får flere etasjer. Men fra tre til fem 

etasjer viser tabellen et mindre sprik. For å trekke noen konklusjoner vil man måtte teste 

utslagene av de endringene som er gjort, og hva som spiller inn på konstruksjonsberegningen, 

for å sjekke betydningene av forenklingene. Men det som det kan sies noe om, er hvordan 

utslagene for denne beregningen ble. Beregningen viser at fra tre til fem etasjer kan det virke 

som om metoden kan benyttes. Men det vil være behov for en eller flere korrigeringsfaktorer 

som benyttes sammen med endringen av antall etasjer.  

 

Det er ikke lett oppgave å vurdere hva som er akseptabelt avvik. I en reel vurdering må man 

ha med at skiven blir endret. Det er først da forankringsbehovet er interessant. Skal disse 

beregningene kunne sammenlignes og vurderes ordentlig opp mot hverandre, burde man 

kunne øke skiven med for eksempel et sprang på 60 cm, slik at skiven er tilpasset de 

påkjenninger den blir utsatt for. Da dette er gjort vil en sammenligne av forenklingene bli mer 

realistisk. Da kan man se om den samme skiven kan benyttes på den samme etasjen innenfor 

den samme rammen for økonomisk forsvarlig løsning. Man vil da kunne danne seg et 

riktigere bilde av hvordan man kan forenkle og eventuelt om hvilke korrigeringsfaktorer som 

kan erstatte forenklingen. 
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Dekker 

Dette er en vesentlig mindre operasjon. Det som er verd å merke seg her, er at lastene er svært 

standardisert. Vet man hva bygget skal benyttes til, har man også det meste av lastgrunnlaget. 

En slik beregning vil da være godt egnet for en tidligfasevurdering. Når man ser på selve 

oversikten i Figur 39, kan det virke som en så liten operasjon at det ikke er noen grunn for å 

automatisere dette. Et datasystem som er utstyrt med denne funksjonen, vil trolig bli benyttet 

og være til hjelp. Det fins mange eksempler på enkle funksjoner som man kunne klart seg 

uten, men når slike funksjoner er tilgjengelig, blir disse benyttet. Et eksempel kan jo være at 

alle kalkulatorer er utstyrt med de enkleste funksjoner som pluss og minus. I mange tilfeller er 

man i stand til å regne i hodet, men har man en kalkulator blir også disse enkle funksjonene 

benyttet og er til hjelp. Slik kan det også være med kapasitetsvurderingen av dekkene. Ved å 

ha tilgangen på denne funksjonen eller testen kan det tenkes at den kan være til hjelp i 

planleggingen i en tidligfase.  

 

Dekkeberegningene er et lite omfattende område, men kan ha stor betydning i en tidligfase. 

Det vil kunne være enkelt å implementere disse beregningene inn i et datasystem. 

Beregningene kan foretas på bakgrunn av dekketype og hvilke type bygg det er snakk om. 

Man vil da få ut det aktuelle spennet. 

 

5.3 Videre arbeid  

Både i teoridelen og analysen er det avdekket flere områder som det er mulig å jobbe videre 

med. I oppgaven er det særlig to forhold rundt samspillet mellom arkitekt og konstruktør som 

er behandlet. Det er problemstillingen knyttet til forskjellig modelldetaljering av arkitekt- og 

konstruksjonsmodellene. I tilknytning til dette ligger også problematikken rundt trådmodell 

og designmodell. Dette er et området hvor videre arbeid kan være viktig.   

 

Tidligfasevurderingene av konstruksjonsmessige forhold er et annet området som videre 

arbeid er mulig. Her kan man trekke inn flere områder enn endring av hulldekketykkelse og 

økning av antall etasjer som enkle variabler. Forslag til slike variabler er endring av byggets 

geometri og byggets kommune. Det er også mulig å se på andre konstruksjonsvurderinger enn 

dekke og stabiliserende skive. I tillegg til disse nye områdene er videre arbeid med 

beregningene mulig. Her kan man prøve å finne faktorer som kompenserer for forenklingene 

som må gjøres.   
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Vedlegg: Beregninger og forklaringer 
 

 

Beskrivelse av de ulike delene av beregningen 

I dette vedlegget blir utregningene beskrevet og forklart. Noen mindre forenklinger som er 

gjort, blir også beskrevet her. Formålet med vedlegget er at man på en enkel måte skal kunne 

se hvilken informasjon som ligger bak hvert tall i beregningen. 

 

I denne delen er det gjort mange henvisninger til Norsk Standard. Disse er vist i på venstre 

side av beregningen eller faktoren. For at disse henvisningene ikke skal blandes med 

henvisninger til oppgaven er disse i kursiv. De fleste henvisningene er til den aktuelle 

standarden for avsnittet. Der ikke det er tilfellet vil standarden være oppført ved henvisningen.   

 

 

1. Egenlast  

I denne oppgaven regnes egenlasten som alle bærende vegger og dekker. Utregningene av 

egenlastene er basert på NS 3491-1 (1998). Lastene fra skivene (veggene) regner man ut ved 

hjelp av vekten av armert betong, (tabell 4.1 NS 3491-1) og veggenes geometri. Lasten som 

kommer fra hulldekkene er i denne oppgaven hentet fra Contiga AS (2007) sin hjemmeside. I 

tillegg til disse lastene benyttes det en last på 1 kN/m2 i en påført egenlast. Denne lasten skal 

dekke lettvegger og andre faste gjenstander (Mesfun 2007). Egenlasten er med i alle 

beregningene. Den er den viktigste lasten i dekkeberegningene. I stabilitetsberegningene vil 

skivens egenvekt være med som stabiliserende last. Den vil også påvirke skjevstillingslasten.  

 

2. Vindlast 

Utregningene av vindlast er basert på NS 3491-4 (2002). I dette eksempelet forutsettes 

forenklet beregning av hastighetstrykket.  

 

E.2    Forenklet beregning av hastighetstrykk   )(zqq kokast =     
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”Dersom terrengruheten for byggestedets omgivelser innenfor en radius på ca 10 km stort 

sett er ensartet, jfr. tabell 1 og figur 1, og selve byggestedet ikke ligger vindutsatt til for noen 

av byggestedets retningssektorer, dvs. ikke nær bakketopp eller nær bratt terreng, kan 

hastighetstrykket fra vindkast på byggestedet qkast uten nærmere undersøkelse settes lik en 

grunnverdi qk0(z) som bestemmes i punkt E.3” (NS 3491-4 2002).  

 

 

  Byggets høyde: (z) (3. etg.)      9 m 

 

Tabell 1 og 
Figur 1 Terreng kategori:       II 
 

  Kommune:       Ås kommune  

   

Tabell A.1 Referansevindhastighet     VREF = 22 m/s 

 

E.3 (a)  Grunnverdi for hastighetstrykk (q5)   2
)(0 /660 mNqq zkkast ==  

   

7.2  Vindtrykk       kastpee qCw ⋅=

  

Når man ser på stabiliteten i dette eksempelet, er det krefter som virker på gavl som er de 

mest kritiske. Grunnen til dette er at vind som kommer mot langveggen blir tatt opp av 

veggskiver mellom leilighetene, se Figur 41. Vind mot langveggen vil også påvirke gavlene. 

Disse kreftene vil imidlertid være motsatt rettet, noe som fører til at kreftene vil utligne 

hverandre. De vil derfor ikke påvirke stabiliteten. 
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Figur 41: Stabiliserende skive og vindlaster ved vind mot gavl, plantegning  

 

 

Formfaktor innvendig er ikke tatt med. De vil virke på begge gavlene og være motsatt rettet. 

Det vil si at også de vil utligne hverandre (Svein Alexander et al. 2006).  

 

Det er mulig å dele inn bygget i to soner i høyden. I denne oppgaven benyttes samme vindlast 

for hele byggets høyde.  

 

Vindlast på tak vil kun påvirke skjevstillingslasten. Ved å benytte vindlast på tak, vil denne 

kunne reduseres noe. I oversikten over hvordan skjevstillingslasten er beregnet, er vindlast 

ikke tatt med.  
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Figur 42: Soneinndeling for vegg (NS 3491-4 2002) 

 

I beregningen er det bare formfaktorer i sone D og E som blir betraktet. Grunnen til dette er at 

vind mot langvegg ikke vil påvirke den aktuelle skiven i særlig grad. Figur 42 viser vind mot 

langvegg. Dette er kun en illustrasjon av sonene i forhold til vindretningen. I dette tilfelle vil 

sone D og E være gavlveggene.    

 

 

  Vind mot gavl 

   

10.2.2  Parameteren e skal være minste av b og 2h.  e1: 14 00 mm < 18 000 mm 
 

 

h/d = 9 000 mm / 18 000 mm = 0,5 

 

 

Tabell 7 Sone D (µ2):  A = 14 m * 9 m = 126 m2  =>  Cpe = Cpe, 10 

        Cpe = 0,73  

We = 0,75 * 0,66 kN/m2 = 0,50 kN/m2 (trykk) 

 

Sone E (µ3):  A = 14 m * 9 m = 126 m2  =>  Cpe = Cpe, 10 

        Cpe = - 0,37 

     We = 0,37 * 0,66 kN/m2 = 0,24 kN/m2 (sug) 
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Sone A, B og C vil ikke belaste den stabiliserende skiven (Figur 41 og Figur 42). 

 

Vinden som fører til laster på sone A og B, fører til sug på begge sider av bygget. Dette vil 

føre til at de utjevner hverandre, og det vil derfor ikke påvirke dimensjoneringen av skiven. 

Av den grunn vil de heller ikke bli tatt med videre.  

 

For å komme frem til lastene må man ha et areal å fordele (we) lasten på. Bredden b blir 

byggets bredde (14,2 m).  

  
Figur 43: Vindlast arealer 

 

Høydene for vindarealene er vist i Figur 43. De er basert på høyder på Selvaags 5-7-5 blokk.  
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3. Lastfaktorer 

Lastfaktorene som blir benyttet, er hentet ut fra tabell E 3.1 i NS 3490. 

Dimensjoneringssituasjonen som benyttes er B2. Det vil si at nyttelasten blir multiplisert med 

den største lastfaktoren. Dette gir det mest ugunstigste lastkombinasjonen. Faktorene som blir 

benyttet er for egnelast 1,2 eller 1,0. Det skal benyttes den faktoren som gir den ugunstigste 

lastvirkningen. For dominerende variable laster benyttes lastfaktor 1,5 og for andre variable 

laster benyttes 1,05 som lastfaktor.      

  

4. Stabiliserende laster 

Den avstivende skiven som blir betraktet er 2600 mm (Figur 37). Grunnlaget for dette målet 

er et beregningsdokument for et tilsvarende bygg (SelvaagBygg 2007). I beregningen er det 

benyttet en egenvekt på armet betong på 25 kN/m3 (NS 3473 2003). I oppgaven blir det ikke 

benyttet flere stabiliserende laster.    

 

Egenlast av stabiliserende skive: 

 (4)  Gs = aL2 * H * t * ρb  

       2,6 m * 2,76 m * 0,2 m * 25 kN/m3 = 36 kN 

 

5. Stabilitetsberegning  

Drivende moment: 

(5) Mγ3 = Ht * aH3 + Hm * aH2 + Hm * aH1  

Beregning av vindlast 
 

   

 
Øverste etasje 

 
(1) (µ2 + µ3) * q5* h3 * b =  

 
V3  

 

(0,73 + 0,37) * 0,66 kN/m2 * 2,04 m * 14,2 m = 21 kN  
    
Mellomste etasje (2) (µ2 + µ3) * q5 * h2 * b = V2  
(0,73 + 0,37) * 0,66 kN/m2 * 2,76 m * 14,2 m = 29 kN  
    
Nederste etasje (3) (µ2 + µ3) * q5 * h1 * b = V1  
(0,73 + 0,37) * 0,66 kN/m2 * 1,38 m * 14,2 m = 14 kN  
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(32 kN * 8,28 m) + (44 kN * 5,52 m) + (44 kN * 2,76 m) = 630 kNm 

 

Stabiliserende moment: 

(6) Md3 = 3 * Gs * aL1  

3 * 36 kN * 1,3 m = 140 kNm 

 

Nødvendig forankring til fundament: 

(7) St1 = (Mγ3 - Md3) / aL2  

(630 kNm – 140 kNm) / 2,6 m = 188 kN  

 

 

6. Forankring  

Det er flere metoder for strekkoverføring til fundament. I kapittel 13.2.1 i 

betongelementboken bind C (Svein Alexander et al. 2006) nevnes fire metoder for 

strekkoverføring. Det er fotplater, liming av utstikkende stenger, sveiseplater og 

gjennomgående etterspente stenger. I denne oppgaven er det kun fotplater som blir benyttet. 

Fordelen med fotplater er at denne forbindelsen kan overføre både trykk og strekk 

umiddelbart uavhengig av klima. Ulempen er at den er kostbar (Svein Alexander et al. 2006).  

 

Det er bare forankringen mot fundament som blir betraktet. Forankringen mellom skivene 

videre oppover i etasjene vil ikke bli utsatt for like store krefter, og vil dermed også få et noe 

mindre armeringsareal.  
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7. Skjevstillingslast  

9.3.4 (3) NS 3490 (2004) sier at det ikke skal regnes mindre skjevstilling enn 1 % av alle 

vertikallaster. Ved kombinasjon med vindlast kan denne reduseres med 50 %. Nedenfor er det 

foretatt en beregning av skjevstillingslasten. Beskrivelse av snølasten finnes i vedlegget pkt 9. 

 

Øverste etasje, gavlskive  
 

  
 

Snølast: Μ1 * q4 * 0,5 * L1 * b 102 kN  

Påført egenlast G2 * 0,5 * L1 * b 36 kN  
Egenlast HD 320 G1* 0,5 * L1 * b 197 kN  
Egenlast skive B * H * t *ρb 171 kN  
Vertikallast P2g = 506 kN  
Skjevlast Ps2g = 5 kN  
    
    
    
Øverste etasje, midtskive 
 

   

Snølast: Μ1 * q4 * 0,5 * (L1 + L2) * b 243 kN  
Påført egenlast G2 * 0,5 * (L1 + L2) * b 87 kN  
Egenlast HD 320 G1* 0,5 * (L1 + L2) * b 469 kN  
Egenlast skive B * H * t *ρb 171 kN  
Vertikallast P2m = 970 kN  
Skjevlast Ps2m = 10 kN  
   
    

    

Mellometasjer, gavlskive 
  

   

Nyttelast Q1 * 0,5 * L1 * b   73 kN  
Påført egenlast G2 * 0,5 * L1 * b 36 kN  
333Egenlast HD 320 G1 * 0,5 * L1 * b 197 kN  

Egenlast skive B * H * t *ρb 171 kN  
Vertikallast P1g = 477 kN  
Skjevlast Ps1g = 5 kN  
    
    
    
Mellometasje, midtskive 
 

   

Nyttelast Q1 * 0,5 * (L1 + L2) * b   174 kN  
Påført egenlast G2 * 0,5 * (L1 + L2) * b 87 kN  
Egenlast HD 320 G1* 0,5 * (L1 + L2) * b 469 kN  
Egenlast skive B * H * t *ρb 171 kN  
Vertikallast P1m = 901 kN  
Skjevlast Ps1m = 9 kN  
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Laster og lastkombinasjoner med skjevstillingslast 
 
Beregner horisontallastene for hver etasje og tre lasttilfeller 
    
1 Bare vindlast Lastfaktor: γQ1 = 1,5 
2 Vindlast + 0,5 * Skjevstilingslast Lastfaktor: γQ2 = 1,05 
3 Bare skjevstillingslast Lastfaktor:  
  1 2 3 
Tak Ht = γQ1 * V3  32 kN 32 kN 0 kN
Mellometasje(V1) Hm = γQ1 * V2 + γQ2 * 2 * Ps2g + γQ2 * 2 * Ps2m 44 kN 58 kN 45 kN
Fundament    (V2) Hg = γQ1 * V1 + γQ2 * 2 * Ps1g + γQ2 * 2 * Ps1m 21 kN 36 kN 42 kN
   

V1 og V2 er henvisninger til formlene i vedlegget pkt 11. 

 

Det er lastkombinasjon 1 som blir benyttet i konstruksjonsgjennomgangen i denne oppgaven. 

Grunnen til dette er forenklingene som er gjort.  

 

 

8. Nyttelast 

Utregningene av egenlastene er basert på NS 3491-1 (1998). I følge standarden er det tre typer 

nyttelaster det skal tas hensyn til i bolig. Det er en generell nyttelast som virker i alle rom, og 

en nyttelast i trapperom og terrasser. Som egenlasten, vil nyttelasten ha innvirkning på 

dekkeberegningene og skjevstillingslasten.  

 

I denne oversikten vises reduksjonsfaktorene for nyttelast. De er ikke benyttet videre i 

beregningene. Grunnen til at disse faktorene blir tatt med, er for å vise hva som er utelatt i 

forenklingene. Disse faktorene vil redusere lastene. Ved å utelate dem får man derfor en bedre 

sikkerhetsmargin.  

 

Tabell 6.1 Kategori A 

 

Tabell 6.2 Nyttelaster på gulv i bygg   qk = 2 kN/m2 eller Qk = 2 kN 

  Nyttelaster på trapperom    qk = 3 kN/m2 eller Qk = 3 kN 

 

6.3.1.2 (3) Arealreduksjonsfaktor     1
7
5 0

0 ≤+=
A
A

A ψα  
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NS 3490  
Tabell E2           Ψ0 = 0,7 
 

6.3.1.2 (3)             A0 = 10,0 m2  

 

Stue/kjøkken: (A) (hentet fra tegning)    32,3 m2 

         23,4 m2 

  (Det er kun ”stue/ kjøkken” i alle leilighetene som får reduksjonsfaktor.) 

   

  Utregnet:        

  Leilighet 1:           8,0
3,32

107,0
7
5

2

2

=+=
m

m
Aα  

  Leilighet 2:             9,0
4,23

107,0
7
5

2

2

=+=
m

m
Aα  

   

Arealreduksjonsfaktoren vil som vist over variere med størrelsen på arealet. Bakgrunnen for 

en slik faktor er sannsynligheten for at et stort rom har nyttelast over hele arealet er mindre til 

større rommet er.  

 

 

 

6.3.1.2 (4)  Etasjereduksjonsfaktor         n
n

n
0)2(2 ψ

α
−⋅

=  

   

Antall etg.        n = 3 

 

   Utregnet:        47,0
3

7,0)23(2
=

−⋅
=nα  

  

Etasjereduksjonsfaktoren er også en reduksjonsfaktor basert på sannsynligheten for at alle 

etasjer blir belastet samtidig med full nyttelast. Utregnet sier faktoren at lasten kan reduseres 

med ca 50 % i 3 etasje.  

 

6.3.4  Tak    
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Tabell 6.5 Kategorier av tak:          Kategori: H  

 

Tabell 6.6 Nyttelaster på tak for kategori H.  

Takvinkel < 20º qk = 0,75 kN/m2 eller Qk = 1,5 kN 

   

Nyttelasten er mindre en snølast. Det er da naturlig å se bort fra denne lasten ved full snølast.  

 

9. Snølast 

Snølasten som blir benyttet, finnes på bakgrunn av kommune i tabell A.2 i NS 3491-3 (2001). 

Snølasten som man finner i denne tabellen er for kommunesenteret. Standarden inneholder 

også en korrigering for høyde over havet (∆Sk). Denne vil være forskjellig i 

innlandskommuner og kystkommuner. Verdien reduseres ved å multiplisere inn en 

”formfaktor” µ. Dette er en faktor som tar hensyn til snøavblåsing på tak. Den vil kunne 

variere med fasongen på taket. I tillegg til formfaktoren har man muligheten til å redusere 

snølasten ved å benytte en eksponeringsfaktor og en termisk faktor (Ce, Ct). 

 

10. Brannkrav 

Bygget som blir betraktet er som nevnt tidligere en tre etasjes boligblokk. Dette gir: 

Brannklasse 2 § 7-22 tabell 3 (PBL) 

Risikoklasse 4 § 7-22 tabell 1 (PBL) 

Fra tabell D 1.2 i Betongelementboken bind D (Forsen et al. 2007) får man ut at for 

brannklasse 2 og sekundære bærende bygningsdeler, i dette tilfellet etasjeskiller, skal det være 

en brannmotstand på R 60. Med R 60 for etasjeskillene menes at den ved brann skal ha 

konstruksjonsegenskapene sine i seksti minutter. Ved å se på tabell D 4.2 i ser man at R 60 

dekkes av HD320. Det er med andre ord ikke brann som er dimensjonerende. 

 

11. Endring av antall etasjer 

Bak Tabell V.1 ligger det mye utregning. Disse er ikke vist i oppgaven, da dette er gjort i 

regneark. De fleste av utregningene er det bare å endre noen tall. Dette gjør dem uegnet å ha 
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med i oppgaven. Endringene blir i stedet forklart, og vil for øvrig vise til beregningene som er 

gjort for en treetasjes blokk.   

 

Forenklet metode: 

Tallene som ligger til grunn for denne beregningen er de tallene som er presentert i 

beregningen for tre etasjer. Vindlasten eller formfaktor for vind blir ikke korrigert. Endringen 

som skjer er på grunn av at det blir lagt til en kraft for hver etasje med tilhørende momentarm. 

Dette gir en økning i forankringsbehovet etter hvert som man legger til flere etasjer.  

 

Beregning inklusiv skjevstillingslast: 

I beregningene hvor skjevstillingslasten er gjort, er det benyttet formlene i vedlegget pkt. 7. 

(V1) Hm = γQ1 * V2 + γQ2 * 2 * Ps2g + γQ2 * 2 * Ps2m 

(V2) Hg = γQ1 * V1 + γQ2 * 2 * Ps1g + γQ2 * 2 * Ps1m 

Skjevstillingslasten vil ikke forandre seg med antall etasjer. Den vil imidlertid komme som et 

tillegg til vindlasten for hver etasje. Det vil si at Hm og Hg vil øke. Figur 44 viser hvordan 

vindlast pluss skjevstillingslast angriper.  

 

 
Figur 44: Illustrasjon av hvor lastene virker etter hvert som etasjene øker 

 

 

Korrigert for endret vindlast: 

I denne beregningen er vindlasten korrigert for endring av byggets høyde. Dette gjøres i NS 

3491-4 E.3 Beregning av qk0(z) og tabell a). Her kommer man frem til en vindlast på 
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bakgrunn av referansevindhastigheten, terrengkategorien og bygningens høyde. Tabellen 

nedenfor viser hvordan vindlasten øker.  

   

Etasjer 3 4 5 6 7 8 

Vindlast (N/m2) 660 700 780 820 880 920 

Formfaktor trykk 0,73 0,75 0,75 0,79 0,8 0,8 

Formfaktor sug 0,37 0,4 0,4 0,48 0,51 0,51
Tabell V.1: Oversikt over endringene i formfaktor og referansevindhastighet med hensyn på antall etasjer 

 

Korrigering for formfaktor:  

For at vindlasten skal bli riktig må den korrigeres for en formfaktor. Det som gjør at denne 

endrer seg er forholdet h/d (Figur 42). I dette tilfellet er det høyden (h) som blir endret ved 

flere etasjer. Formfaktorene blir beregnet ut fra tabell 7 i NS 3491-4. Fyldigere beskrivelse 

finnes i 2. Vindlast. Ut fra tabellen ser en at det er liten økning frem til 5 etasje. Deretter øker 

formfaktoren mer.  
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