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Sammendrag
Stadig nye fokusområder og regler gir føringer for dagens byggeprosjekter. En bygning er mer
enn en oppbevaringsplass for mennesker, og må kunne oppfylle en rekke funksjoner for å dekke
brukerkravene. Ressursforbruk og miljøpåvirkning er fokusområder som har gjort seg gjeldende i
de siste årene, og gjør sammen med tradisjonelle fagområder at bestemmelse av krav til
prosjektet blir en enda mer kompleks prosess.
Kravspesifikasjonen foregår i programmeringsfasen, og tradisjonelt sett kun i starten av
prosjekteringen. Programmeringen skal avdekke nødvendig informasjon for et prosjekt, og
fastsette de ”riktige” kravene som bør settes til prosjektet tilpasset det enkelte bruksområdet.
For å kunne håndtere disse enorme mengdene informasjon er man avhengig av en strukturert
metode for kravlagring, kobling mellom krav og løsning og loggføring av endringshistorie.
BIM står for BygningsInformasjonsModell eller BygningsInformasjonsModellering, og har som
mål å ta over for tradisjonell 2D og 3D modellering. Tradisjonelle modeller er rene geometriske
modeller som brukes til uthenting av tegninger eller visualiseringer. En BIM er en modell som er
bygget opp av informasjonsberikede bygningselementer, og er en digital modell av prosjektet.
Denne skal gjøre det mulig å simulere blant annet energiforbruk for en planlagt bygning.
For å kunne utføre helhetlige simuleringer og håndtere informasjon fra alle fagområder eller
prosesser må man kunne overføre informasjon mellom programmer på tvers av programmenes
filformater. International Alliance for Interoperability (IAI) startet buildingSMART initiativet
som danner grunnlaget for slik åpen informasjonsutveksling. En BIM som er basert på
buildingSMART prinsippene må være tilknyttet tre åpne standarder:
•
•
•

IFC - Industry Foundation Classes
o Rammeverk for lagring av informasjon tilknyttet en BIM
IFD - International Framework for Dictionaries
o Struktur som inneholder egenskapssett som håndterer fagspesifikk informasjon.
IDM - Information Delivery Manual
o Styre informasjonsflyten, og sørge for at den rette informasjonen gjøres
tilgjengelig til de rette aktører til rett tid.

I et forskningsprosjekt mellom SINTEF byggforsk og NTNU beskrives en alternativ
programmering der denne går parallelt med prosjektering og bygging gjennom hele prosessen.
Underveis i prosjekteringen dukker det opp ny informasjon og dermed mulige behov for endrede
krav. I en slik parallell programmering kan krav endres opp til flere ganger. Ved å gjøre dette
uten å ta de bakenforliggende intensjonene i betraktning kan kravene endres til det
ugjenkjennelige, og ikke lenger kunne ivareta bruksområdene til bygningen. Loggføring av
kravenes endringshistorie gjør at endrede krav kan baseres på de opprinnelige eller endrede
intensjonene.
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For å kunne vurdere alternative løsninger tidlig i prosjekteringen er man avhengig av at
løsningene ikke krever for detaljert prosjektkunnskap. I denne oppgaven ligger derfor fokuset på
tidligfase og kravene som ligger til grunn for bygningskonseptet. Grunnen til dette er at
konseptutformingen gir stor påvirkning på løsningsmulighetene utover i prosjekteringen, og et
dårlig konsept kan forhindre mange gode løsninger. Med konsept menes overordnet utforming av
bygningen og tilpasning til dens funksjoner, uten detaljer eller spesifikk plassering av rom. Krav
som gir føringer til konseptet er spesifisert og fordelt på fag:
•
•
•
•
•
•

Lysteknisk - naturlig dagslys.
Lydteknisk - gruppering og plassering av soner avhengig av støykrav og støy generering.
Innemiljø (uten lyd og lys) - regulering av ventilasjon, temperatur og innendørs
luftforurensing.
Brannteknisk - i hovedsak seksjonering og gruppering av områder
Konstruksjonsteknisk - i hovedsak krav til lengste spenn og grovbestemmelse av laster.
Ytre miljøpåvirkninger og ressursforbruk tilknyttet overordnet og utforming.

For effektivt å kunne vurdere det prosjekterte mot det programmerte bør dette være koblet
sammen i IFC modellen. En slik kobling fordrer en del tilpasninger av IFC modellen. Arto
Kiviniemi kommer i sin doktorgradsavhandling fram til at den beste løsningen for å håndtere
krav med de nødvendige koblingene til løsningene er; å utvikle et stort antall objekter i IFC
modellen som kan håndtere krav, og med direkte eller indirekte kobling til andre mulig
påvirkede IFC objekter. Dette vil gi mange nye IFC objekter og for å holde orden mener han at
krav og løsning burde holdes adskilt i IFC modellen, men med koblinger seg i mellom.
To programmer ble vurdert som relevante for kravhåndtering; dRofus og G-PROG Calcus.
dRofus er et romfunksjonsprogram som kan håndtere krav fordelt på spesifikke rom,
standardrom eller romfunksjoner. Dersom man i programmet gir kravene og romelementene en
tilhørighet i IFC modellen (for eksempel IfcWall), kan man synkronisere krav med en prosjektert
BIM for å finne avvik mellom krav og løsning. G-PROG Calcus baseres på erfaringskunnskap
fra tidligere prosjekter fordelt på prosjekttype, og utfører kostnadskalkyler. Ved å vite en del om
funksjon, brukere og størrelser kan man raskt kunne komme fram til relativt treffsikre kalkyler.
Det er en del problemer som må løses for at man skal kunne utføre god og rask
tidligfaseprogrammering av et bygningskonsept. Problemer og løsninger kan i deles i to typer:
• Problemer med håndtering av krav med buildingSMART standardene; IFC, IFD og IDM
o Løsningen ligger i en omstrukturering av IFC modellen, utvikle nye egenskapssett
til IFD library, programmere på standard måte tilpasset IFC modellen og utvikling
av programvare for forskjellige tidligfasekalkyler og håndtering av krav.
• Manglende fokusering på programmering i bransjen
o Løsning kan være strengere og mer omfattende krav i lover og forskrifter, og
informasjon til bransjen om gevinstene ved god tidligfaseprogrammering.
• Lite dokumentasjon for programmering av bygningskonsepter
o Den mest naturlige løsningen er at SINTEF byggforsk utvikler detaljblader for
dette.
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Forklaring av forkortelser og begreper
BIM:

Bygnings Informasjons Modell; dette er en digital modell hvor nødvendig
informasjon er tilknyttet den enkelte bygningsprosess eller -element

IFC:

Industry Foundation Classes en struktur for standardisert
informasjonsutveksling mellom programmer, fagområder og byggefaser.

IFC2x3:

IFC2x3 er den nyeste offisielle IFC standarden. 2x3 beskriver hvilken versjon
som omtales. IFC nummereringen begynte mer tradisjonelt med IFC1.5.1 og
har gått over til å benytte (x) i stedet for (.). Offisielle utgivelser av standarden
er: IFC1.5.1, IFC2.0, IFC2x, IFC2x2, IFC2x3.

IFC2x3g:

Dette er den nyeste offisielle IFC standarden, med de nyeste tilleggene (pr.
03.06.08). g gir plassering i rekken av tillegg (endringer) som har kommet til
IFC2x3.

IFC objekt:

IFC modellen er bygd opp av IFC objekter fordelt i type bygningselement,
tilknyttet prosess, fagområder, etc. Det er disse objektene som tilknyttes
informasjon, og inneholder relasjonene til andre objekter.

IFD:

International Framework for Dictionaries er et rammeverk for fag, prosess
eller funksjonsspesifikke egenskapssett. Disse egenskapssettene er tilpasset
IFC modellen og gjør IFC modellen komplett.

IFD library:

IFD rammeverket som inneholder alle IFC tilpassede egenskapssett, underlagt
IAI.

IDM:

Information Delivery Manual; denne skal styre informasjonsflyten mellom de
enkelte prosesser, og sørge for at den rette informasjonen gjøres tilgjengelig til
de rette aktører til rett tid.
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PM:

Process Map; dette er det øverste nivået i en IDM og er oppdelt i fagområder,
overordnede prosesser og funksjoner som for eksempel konstruksjonsteknisk,
elektroteknisk, etc.

ER:

Exchange Requirement - utvekslingskrav er 2. nivå i en IDM og skal
bestemme:
•
•
•
•
•
•

Hvilken informasjon som er nødvendig for en prosess,
Kilde og mottaker
Forventede resultater av prossesen
Tid for informasjonsutveksling
Om informasjonen er påkrevet for informasjonsutvekslingen
Alle ”FP” (se neste punkt) som tilhører den informasjonen som er
tilknyttet en informasjonsutveksling

FP:

Functional Part er det laveste nivået i en IDM og er byggesteinene til
utvekslingskravene og er beskrevet med detaljerte tekniske beskrivelser.

Entitet:

Et unikt objekt eller informasjonsbit som kan anvendes til å identifisere en
post som er distinkt fra andre poster. I IFC modellen betegner entitet et IFC
objekt.

Attributt:

Egenskapene til entitene, som for eksempel navn, type, relasjoner, etc.

IAI:

International Alliance for Interoperability; organisasjon med over 600
medlemsbedrifter fra programvare- og byggebransjoen som utvikler og
vedlikeholder buildingSMART standardene IFC, IFD og IDM. Jobber
hovedsakelig med å bistå til implementering av standardene i programvare

buildingSMART: Initiativ fra IAI som består av tre standarder for håndtering og utveksling av
informasjon mellom programmer, fagområder og byggefaser (IFC, IFD og
IDM).
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Konsept:

Overordnet utforming av en bygning og tilpasning til dens funksjoner, uten
detaljer eller spesifikk plassering av rom. Danner grunnlaget for
tidligfasevurderinger.

Funksjonell enhet:
Enheten til en referanseverdi som er karakteristiske for det som skal beskrives.
For eksempel kW/m2 eller kr/m2.

NOBB:

Norsk Byggevarebase; dette er en digital database som inneholder
produktinformasjon for et stort antall produkter, og er tilgjengelig for brukere
via internett.

FP (dRofus):

FunksjonsProgram er modulen i dRofus der man setter krav til en bygnings
overordnede funksjoner. Bibliotek kan være en funksjon med alle nødvendige
tilknyttede rom (lager, kopirom, kontor, etc.).

RFP (dRofus):

RomFunksjonsProgram er modulen i dRofus der man setter krav til enkelt
rom eller standardiserte romtyper.

Kravspesifikasjonsmodell:
Modell som håndterer krav på en kategorisk og hierarkisk måte.

Tunge konstruksjoner:
Tunge konstruksjoner består av materialer med stor varmelednings- og
lagringsevne (betong, fliser, etc.), som dermed kan magasinere varme og
jevne ut temperaturer i en bygning. En ulempe er ved behov for raske
temperatur endringer da materialer med stor varmelagringsevne også har stor
varmetreghet.
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Problembeskrivelse

1 Problembeskrivelse

Fra oldtiden til moderne tid har arkitektur og statikk hovedsaklig vært bestemmende for
utformingen til en bygning. Dagens samfunnsutvikling fører til at dette ikke lenger kan dekke
dagens behov på en tilfredsstillende måte. Arkitektur og statikk må fortsatt tas hensyn til i like
stor grad som før, men nå bør flere andre fagområder inkluderes på lik linje for å få den ønskede
helheten i et prosjekt.
Fokusområder som energiforbruk og miljøhensyn blir stadig mer etablerte i samfunnet, og gir
føringer til byggebransjen gjennom nye forskrifter og endrede krav fra kunder. Utviklingen
kommer til å fortsette og nye fokusområder kommer kontinuerlig til å dukke opp. Dersom
byggebransjen skal følge samfunnsutviklingen er den avhengig av å kunne tilpasses til slike
endringer. Stadig flere fokusområder kan føre til mer komplekse prosjekter og flere involverte
aktører.
Denne kompleksiteten gjør det nødvendig at informasjon kan flyte fritt i et byggeprosjekt og er
tilgjengelig for de som trenger den til rett tid. Programmer utvikles kontinuerlig tilpasset de
enkelte prosjekteringsoppgaver, med egne filformater, oppsett og brukergrensesnitt. Forskjellene
fra program til program motarbeider informasjonsutvekslingen mellom prosjektfaser og
fagområder. International Alliance for Interoperability (IAI) utvikler et åpent format som støtter
utveksling av informasjon på tvers av filformater og programtyper. Et slikt format kan
muliggjøre den nødvendige informasjonsutvekslingen. Formatet heter Industry Foundation
Classes (IFC).
IFC modellen baseres på informasjonsberikede elementer, og går dermed fra rene tegnede figurer
til elementer som inneholder relevant informasjon om alt fra geometri til u-verdi. Prinsippet er at
alle objekter i en slik modell skal kunne inneholde all nødvendige informasjon tilhørende de
enkelte faser og funksjoner, og kontinuerlig oppdateres underveis. Informasjonen går på alt fra
materialegenskaper og brukerkrav til lyd, lys og miljørelaterte hensyn, etc.
IAI står bak buildingSMART initiativet som er en videreføring av prinsippene
bygningsinformasjonsmodellering og IFC. buildingSMART kan beskrives ved tre begreper; IFC,
IFD og IDM:
•

•

IFC - Industry Foundation Classes (punkt 2.3)
o Rammeverk for lagring av informasjon som gjør at denne fritt skal kunne
eksporteres og importeres mellom aktører, programmer, faser, fagområder, etc.
IFD - International Framework for Dictionaries (punkt 2.4)
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•

o IFD library1 inneholder egenskapssett skal muliggjøre lagring av informasjon som
er relevant til det enkelte fag, funksjon eller prosess og er en forlengelse av IFC
modellen.
IDM - Information Delivery Manual (punkt 2.5)
o Denne skal styre informasjonsflyten og sette krav til informasjonskvaliteten og
definere hvilken informasjon som skal utveksles mellom enkelt prosesser eller
parter til en hver tid.

Den største påvirkningsmuligheten på kostnader og resultat ligger tidlig i prosjekteringen,
hovedsakelig i programmeringsfasen (se punkt 3). Veloverveide vurderinger i tidligfasen vil
gjøre at man kan få færre endringer, som blir stadig mer kostbare, utover i prosjekteringen(se
figur 1). Her bestemmes kravene som blir førende for prosjektet og danner grunnlag for utvikling
av det overordnede konseptet til prosjektet. Veloverveide tidligfasevurderinger er avgjørende for
hvor godt det endelige resultatet blir innen alle fagfelt. Dersom man for eksempel skal bygge et
lavenergihus og ikke tar med energihensyn tidlig i prosjekteringen kan man utvikle et konsept
som ikke kan nå de fastsatte kravene. Dette kan resultere i økte kostnader og forsinkelser for å nå
kravene, dårligere resultat, eller forkastelse av konseptet.

figur 1: kostnad kontra påvirkningsmulighet (2)

Byggenæringen står ansvarlig for store deler av ressurs- og energiforbruket, og utvikling av gode
konsepter er derfor nødvendig. I en rapport fra SINTEF byggforsk tallfestes dette:
”Norske bygninger er ansvarlig for rundt 40 prosent av den landbaserte energibruken og 50
prosent av elektrisitetsbruken. " (1)

1

IFD library – struktur som inneholder en rekke egenskapssett
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National Institute of Building Sciences anslår at opptil 57 prosent av innsatsen i
nordamerikanske byggeprosjekter er unødvendig og kunne vært unngått ved optimal
prosjektering (2).

God programmering i tidligfase gjør at man har alle forutsetninger for å ta de rette valgene, og
dermed ende opp med de optimale løsn
løsningene på tvers av fagområder. Øket fokus på tidligfase
vil også gi større kostnader i denne fasen. Sett i et større perspektiv vil dette lønne seg siden
størsteparten av ressursene ikke blir forbrukt i prosjektutviklings
prosjektutviklings- og produksjonsperioden men
gjennom en bygnings livssyklus (se figur 2).

Konsept utvikling

Prosjektering

Bruk og til
slutt
avhending

Oppføring

figur 2: en bygnings livssyklus

Med god tidligfaseprogrammering
programmering menes at krav, behov og formål for bygget og føringer for den
konseptuelle utformingen av bygningen er bestemt. Dette vil kunne medføre at de riktige
forutsetningene ligger til grunn for en begrunnet vekting av krav og vurdering av alternativer.
Den konseptuelle utformingen strekker seg ikke nødvendigvis til verken modellering eller
skissering, men danner
er begrunnede utgangspunkt for dette. Kravene som bør inkluderes
programmeringen bør være av overordnet grad og bestemmende for grovutformingen av
bygningen. Grunnen til dette er at tidlig i prosjektet er det ikke grunnlag for å kunne bestemme
detaljer. Kravsetting
avsetting ned til detaljnivå kan derfor være feilaktig, i tillegg til meget tidkrevende og
bør derfor unngås.
De enkelte fagområdene som i denne oppgaven er funnet avgjørende for
tidligfaseprogrammeringen er:
•

Lysteknisk - i hovedsak naturlig dagslys (se ppunkt 4.2).
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•
•
•
•
•

Lydteknisk - i hovedsak gruppering og plassering av soner avhengig av støykrav og
generering (se punkt 4.3).
Innemiljø (uten lyd og lys) - i hovedsak regulering av ventilasjon, temperatur og
innendørs luftforurensing (se punkt 4.4)
Brannteknisk - i hovedsak seksjonering og gruppering av områder avhengig av
brannsikkerhet, risiko og brannbelastning (se punkt 4.5).
Konstruksjonsteknisk - i hovedsak krav til lengste spenn og grovbestemmelse av laster
(se punkt 4.6).
Ytre miljøpåvirkninger og ressursforbruk relatert (materiell og energi) til overordnet
materialbruk og utforming (se punkt 4.7).

Kompleksiteten i dagens byggeprosjekt gjør det vanskelig å holde kontroll på fastsatte krav uten
å kunne tilknytte disse med det prosjekterte i modellen. Tradisjonelt bevares programkravene i
hukommelsen til de prosjekterende, møtereferater eller andre dokumenter. Dette kan gi til at
løsninger som i større eller mindre grad avviker fra brukerkrav og andre fastsatte rammer. Ved å
legge inn kravene i IFC modellen tilkoblet de objektene som påvirkes vil kravene automatisk
ligge til grunn for valgte løsninger. For å kunne håndtere krav gjenstår det en del utvikling av
dagens IFC modell (IFC2x3). En slik kobling mellom krav og modell vil kunne gi muligheter for
å sammenligne alternativer opp i mot hverandre samtidig som alle nødvendige krav er betraktet
og vektet innad på en relativt enkel måte.
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2 buildingSMART - objektbasert modellering
IFC
IFD

IDM

2.1 buildingSMART- IAI

Tradisjonelt jobber hver enkelt aktør i et prosjekt med hver sin modell og kan dermed tilføre et
prosjekt egne feil og mangler. Samlet gjør dette at det kan være betydelige forskjeller mellom de
forskjellige aktørenes løsninger og planer på grunn av flere små misforståelser og feil fra hver
enkelt. Slike småfeil kan forbli skjult helt til byggingen, og kan dermed føre til betydelige
unødvendige kostnader. Ved at alle parter utvikler en egen modell til sitt fagområde vil man også
bruke mye tid og penger på unødvendig dobbeltarbeid. Enkelte rapporter angir at samme
informasjon registreres opp til syv ganger fram til overtakelse av bygget (3).
På internettsidene til IAI står det:
”I august 1994 gikk 12 amerikanske selskap sammen for å utforske potensialet i å få forskjellige
software applikasjoner til å fungere sammen. De bestemte seg for at det de gjorde trengte å føres
ut til hele bygg- og anleggsbransjen og alle relevante softwareprodusenter. Ved å gjøre det følte
de at det ville være mulig å utvikle en produktnøytral standard for software interoperabilitet. I
oktober 1995 etablerte de Industri Alliance for Interoperability (IAI) i Nord Amerika” ( (4) direkte oversatt).
IAI har som hovedoppgaver å utvikle buildingSMART prinsippene og bistå interesserte
organisasjoner med implementering av IFC modellen. I hovedsak gjelder dette å assistere
programvareutviklere i å gi programmer muligheten til import og eksport av IFC modeller.
Organisasjonen er “non-profit” og drives av over 600 medlemsbedrifter fra programutviklingsog byggebransjen med felles visjon, oppgave og mål, definert på IAIs internettsider:
Vision
Mission

“Improving communication, productivity, delivery time, cost, and quality
throughout the whole building life cycle.”
“Providing a universal basis for process improvement and information
sharing in the construction and facilities management industries.”
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Goal

“Building on the collective knowledge of the global construction and
facilities management industries to define Industry Foundation Classes.”
(5)

Derimot hvis alle aktører jobber på en felles plattform der endringer oppdateres kontinuerlig, og
muliggjør kollisjonskontroller1 mellom forskjellige fag utføres, vil man kanskje forhindre mange
feil og minske arbeidsmengden betraktelig. Med felles plattform menes en strukturert database
som kan håndtere all prosjektinformasjon, og gjøre at prosjekterende kan hente ut den
informasjonen de trenger til sin fagmodell.
I praksis skal modeller basert på buildingSMART plattformen muliggjøre informasjonsflyt
mellom alle involverte fag, faser og prosesser i et byggeprosjekt(se figur 3). En slik modell
kalles en Bygnings Informasjons Modell (BIM, se punkt 2.2), og skal fungere som en felles
plattform der endringer i modellen blir kontinuerlig oppdatert. Man unngår da modeller med
uoverensstemmende informasjon (geometri, materiale, etc.), som igjen kan gi kostbare problemer
på grunn av uforutsette feil. Slike problemer kan oppstå om man jobber på forskjellige versjoner
av samme modell, eller på forskjellige modeller.

1

Prosjekterte løsninger fra for eksempel elektro og VVS kan være planlagt plassert på samme sted eller for tett.
Kollisjonskontroller vil avdekke slike problemer på tvers av fagområdene.
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figur 3: kobling mellom forskjellige faser, prosesser og fag gjennom en felles IFC model (6)

Informasjonsflyten i dagens byggenæring baseres stort sett på prinsippet om deling fra alle til
alle (se figur 4). Dette resulterer ofte i at det til en hver tid er det noen som sitter på informasjon
andre kunne nyttiggjort seg av, men ikke har tilgang til. Hvis all informasjonen hadde ligget på
en felles kontinuerlig oppdatert database ville man ha unngått slike kommunikasjonsglipper.
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figur 4: venstre viser alle til alle informasjonsdeling, mens høyre viser informasjonsflyt gjennom
en felles modell (7)

Første utgave av IFC modellen ble utviklet i 1997, og i 2005 ble modellen utvidet med to nye
åpne standarder for informasjonsutveksling; IFD og IDM (se punkt 2.4 og 2.5). Samlet danner
disse buildingSMART plattformen.
buildingSMART prinsippene vil føre mer fokus over på tidligfase og gir behov for tettere
samarbeid mellom de involverte parter helt fra starten av prosessen. Tradisjonelt samarbeider
arkitekt og bruker om tidligfaseprogrammeringen, ofte uten å involvere fagekspertise innenfor de
fagområdene som er medbestemmende for kvaliteten på sluttproduktet. Målet med
buildingSMART prinsippene er å kunne håndtere en modell som kan benyttes av alle involverte
programmer og parter, der man skal kunne utføre simuleringer for forskjellige fagområder og
utføre kollisjonstester dem i mellom. Simuleringer kan brukes til å kontrollere blant annet
varmetap, energiforbruk og vil kunne føre til en helhetlig optimal løsning på tvers av alle
involverte fag (4).
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2.2 BIM – Building Information Model
BIM står for BygningsInformasjonsModell, eller BygningsInformasjonsModellering, og er et
skritt videre fra tradisjonell 3D modellering. En bygning basert på BIM skal inneholde all
nødvendig informasjon tilknyttet de enkelte bygningselementene, funksjonene og prosessene, og
med koblinger mellom disse. Tradisjonelle 3D modeller kan benyttes til visualisering og
uthenting av bygningstegninger. Hovedforskjellen mellom en ren geometrisk 3D modell og en
BIM er at man går fra en ren geometrisk modell til en informasjonsberiket bygningsmodell, som
skal kunne ligge til grunn for forskjellige kalkyler, simuleringer og analyser gjennom hele
bygningens livssyklus (kostnad, varmetap, etc.).
For å kunne utføre slike simuleringer er man avhengig av å gå lenger enn å lage en statisk modell
av det planlagt bygde ved å koble modellen opp mot tid, arbeidsprosesser, mannskap, ressurser,
etc. Programvareutviklingen har i variabel grad kommet til dette nivået, og det er kun enkelte
prosesser man kan kjøre realistiske simuleringer på (8). MagiCAD Comfort & Energy er et
eksempel på et program som utfører slike simuleringer for energiforbruk og innekomfort for en
hele eller deler av en bygning (se figur 5) (9). For å kunne lage BIMer med mulighet for
helhetlige analyser innen alle relevante fagområder gjennom en bygnings livsløp er man
avhengig av utvikling av IFC modellen i tillegg til ny eller videreutviklet programvare. Skal en
BIM være basert på buildingSMART prinsippene må den bygge på IFC, IFD og IDM
standardene.

figur 5: Simulering av energiforbruk og innekomfort for en BIM (9)
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En BIM er gjennomgående bygd opp av predefinerte objekter som er beriket med relevant
informasjon. Det er nødvendig at modellen kun består av slike objekter da en blanding av disse
og tradisjonelle tegnede elementer vil gi en modell som vil gi kunne gi resultater ved
mengdeberegninger og ellers andre analyser. Mye av arbeidsmengden ved modellering vil
forflyttes fra modellering til utvikling av et sett predefinerte objekter. I oppstartsfasen vil dette
føre til en del arbeid, men etter hvert som objektbibliotek utvikles og gjenbrukes vil dette kunne
effektivisere modelleringsprosessen. Slike objektbibliotek vil inneholde generelle objekter som
blir gjenbrukt i flere prosjekter, i tillegg til prosjektspesifikke objekter som lages til det enkelte
prosjekt.
Objektene er også koblet med relasjoner seg i mellom. For eksempel hvis man setter et vindu inn
i en vegg, vil veggen kunne skjønne at det da må være en utsparing i veggen der vinduet settes
inn. Veggen vil da automatisk modelleres inn med de nødvendige forsterkningene og endringene
der utsparingen er planlagt. Disse egenskapene vil variere fra program til program, men en BIM
tilknyttet IFC standarden vil ha disse mulighetene hvis programmet støtter dette og er IFC
kompatibelt. Relasjoner kan enten være mellom objekter som grenser til samme område, eller
mellom objekter knyttet til samme funksjon eller prosess. En BIM vil ha en rekke objekter med
like spesifikasjoner, og ved å gruppere disse kan man endre alle ved å gjøre endringer på
gruppenivå. Eksempelvis hvis et bygg skal ha 300 like vinduer i en bygning sparer man store
mengder arbeid på å endre dimensjonen én gang kontra 300 ganger (8).
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2.3 IFC – Industry Foundation Classes
IFC er en objektbasert1 bygningsinformasjonsmodell som skal støtte interoperabilitet2 på tvers av
de forskjellige fagsområder og typer relevant programvare. IFC formatet er et åpent format som
muliggjør informasjonsutveksling mellom fagområder og programmer, uavhengig av program
eller filformat (8). Modellen beskriver hvordan alle objekter og konsepter i et bygg henger
sammen og hva man må ha på av informasjon for å beskrive disse fullverdig. Man kan også se på
IFC som et formelt utvekslingsformat som gir føringer til informasjonens form og innhold for
kompatibel utveksling mellom forskjellige fagområder eller programmer (10).
Ved å jobbe med IFC kompatibel programvare er man ikke lenger avhengig av at programmene
må støtte hverandres format for å kunne oppnå informasjonsflyt, men de må kunne importere og
eksportere IFC modeller. IFC modellen skal muliggjøre en slik informasjonsflyt gjennom alle
faser i bygningens livssyklus fra prosjektering, byggesaksbehandling og bygging til drift,
vedlikehold og til slutt avhending. IFC formatet støttes av de fleste store CAD3 leverandørene og
mange analyse programmer (8). IFC modellen er den av grunnsteinene i buildingSMART
plattformen (se punkt 2.1) som har kommet lengst med tanke på modenhet og implementering i
programvare.
For at en BIM skal kunne beskrive ”virkeligheten” må den inneholde mest mulig informasjon fra
de involverte fagene. Skal en BIM under oppbygning kunne berikes med informasjon underveis
fra de forskjellige fagene er det en forutsetning at man skal kunne skrive tilbake til den. Dette vil
si å gjøre endringer underveis som automatisk oppdateres i den komplette BIMen. Majoriteten av
programvareleverandørene kan ikke skrive til men kun lese fra den overordnede BIMen.
Informasjon som er tilknyttet forskjellige fagfelt trenger å kunne beskrives av en del egenskaper
som ikke er en del av IFC formatet. Eksempelvis når man snakker om beregning av
betongkonstruksjoner må man blant annet ta hensyn til nasjonalt bestemte betongkvaliteter og
materialfaktorer. For å kunne legge inn slik informasjon er man avhengig av egne egenskapssett4
som kan kobles til IFC modellen. Disse egenskapssettene defineres utenfor IFC standarden og
kan inneholde de nasjonale variasjoner og fagspesifikke egenskaper som trengs innen et spesielt
fagfelt. Skal slik informasjonslagring fungere er man avhengig av at alle som skal jobbe med
samme overordnede BIM bruker de samme egenskapssettene. IAI har utviklet en del slike
egenskapssett som er tilpasset IFC modellen i tillegg til at en del programvareleverandører selv
utvikler sine egne egenskapssett. Hensikten med IFC modellen er ikke å romme alle nødvendige
egenskapssett, men å kunne gi koblinger til relevante egenskapssett i hver enkelt situasjon. IAI
1

Objekt – enhver fysisk ting (vegg, bjelke, dør…), konseptuelle ting som for eksempel rutenett, eller prosess som
inkluderes i IFC modellen.
2
Interoperabilitet (informatikk) – evnen til å utveksle og bruke informasjon
3
CAD - Computer Aided Design, dataverktøy som brukes til modellering, teknisk tegning og design
4
Egenskapssett – heter property set i IFC modellen (engelsk)
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har bestemt at egenskapssettene som skal være tilkoblet IFC modellen skal vedlikeholdes og
ligge i IFD library (se punkt 1.1).
Et viktig aspekt ved bruk av buildingSMART prinsippene er å kunne nyttiggjøre seg av
erfaringer fra tidligere prosjekter også på tvers av aktører. For at dette skal kunne fungere er man
avhengig av at alle aktuelle aktører bruker den åpne IFC standarden. Dermed forsikrer man at
kunnskap fra erfaringer ikke kan mistolkes og kan benyttes av alle som gis tilgang.
Det arbeides kontinuerlig med å utvikle IFC standarden, og nye versjoner kommer med jevne
mellomrom. Den nyeste versjonen heter IFC 2x3g og i september 2008 er det planlagt en ny
versjon; 2x4. Mye av utviklingen ligger nå i å tilrettelegge for implementering av IFD
standarden.

Oppbygningen av IFC modellen
IFC modellen representerer både fysiske objekter som dører, vegger, møbler, etc. og mer
abstrakte konsepter som planer, aktiviteter, områder etc. som går under fellesbetegnelsen
entiteter1. Alle entiteter kan ha et antall egenskaper som navn, geometri, materialer, relasjoner
etc. som kalles attributter2.
IFC modellen består av entiteter, attributter og relasjoner som er delt opp i fire nivåer og følger et
strengt referansehierarki. Dette hierarkiet baseres på at entiteter kun kan referere til samme nivå
eller høyere, for eksempel et dørblad kan få føringer fra konseptet dør, men ikke motsatt. De fire
lagene beskrives her fra lavest til høyest (se figur 6):
•

•

Resource layer
o Dette nivået inneholder entiteter som representerer de mest grunnleggende
egenskapene til et IFC objekt, som geometri, materiale, mengde, datering
hendelser, kostnad, etc. Disse entitetene er generelle og skal definerer
egenskapene til entiteten i de øvre lagene.
Core layer
o Her går man inn på mer overordnede og abstrakte konsepter.
 Kernel kategorien definerer kjernekonsepter som aktør, gruppe, prosess,
produkt, relasjon, etc. som går igjen i alle entiteter på høyere nivå.
 ”Product Extension3” kategorien definerer abstrakte bygningskomponenter
tilhørende den fysiske utformingen av bygningen, som; beliggenhet, rom,
bygning, bygningselement, etc.
 De to siste ”Extension” kategoriene definerer prosess og kontroll relaterte
konsepter som; oppgave, prosedyre, arbeidsplan, utførelses historie,
arbeidstillatelse, etc.

1

Entitet - et unikt IFC objekt
Attributt - egenskap eller kjennetegn ved et IFC objekt
3
Extension - utvidelse
2
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•

•

Interoperability layer
o Dette nivået utgjør de entitets kategorier som består av de mest vanlige
bygningsrelaterte entitetene. Her inngår bygningselementer som bjelker, søyler,
vegger, dører, etc. og konsepter som lydtekniske egenskaper, branntekniske
egenskaper, møbeltyper etc.
Domain layer
o Dette er det høyeste nivået i IFC modellen og tar for seg de mer overordnede
definisjonene til de enkelte fagområdene. Et eksempel er arkitektens romprogram,
eller entitetene i konstruktørens søyleberegninger (10).

figur 6: IFC modellens struktur vist med tilhørende nivå og kategoriene innen hvert nivå - de
grønne kategoriene er ISO sertifiserte (8).
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2.4 IFD – International Framework for Dictionaries
IFD har to betydninger og stårr for både for IFD biblioteket og organisasjonen som driver det.
det En
1
bedre måte å beskrive IFD hadde vært å bytte ut ordet dictionary med ontologi (11).
(11)
IFD er den andre byggesteinen som sammen med IFC og IDM danner buildingSMART
plattformen. IFD er et rammeverk som kan inneholde ontologier fra mange fag-,, prosessprosess og
funksjonsområder tilpasset til IFC modellen
modellen. IAI er initiativtakeren til IFD som skal brukes som
en forlengelse av IFC modellen. Gjennom ontologiene i dette rammeverket er det mulig å knytte
fagspesifikk informasjon, som ikke har noen egen plassering i IFC modellen, til en
buildingSMART basert BIM. IFD standarden er under utvikling, men forhåpentligvis i framtiden
vil den kunne gjøre at man vil kunne skrive tilbake informasjon som er unik for landet eller
fagområdet i den komplette BIMen uten å miste noe underveis (10).
Det kan oppstå kommunikasjonsproblemer
mmunikasjonsproblemer når man skal kommunisere på tv
tvers
ers av landegrenser
eller fagområder der samme ord kan ha forskjellige meninger. Eksempelvis vil man ved å bestille
en dør i Norge få dør med karm, mens hvis man gjør det samme i Storbritannia ville fått bare
dørbladet. Ved slike misforståelser vil man kunne få store unødvendige merkostnader.

figur 7:: Mulige språklige misforståelser som unngåes ved bruk av IFD

Egenskapssett i IFD holder navn og språk adskilt fra konseptet i seg selv. Konseptet kan
eksempelvis
vis være en dør, og for å unngå misforståelser gir man dette en global unik ID (GUID)
som tolkes likt på alle språk og fagområder (11). Dermed kan man ha forskjellige navn på
forskjellige språk og mellom
lom aktører og fortsatt mene det eksakt samme konseptet (10).
IFD library er nå plassert på server i Norge. Målet er ikke å ha hele IFD biblioteket på en fysisk
server, men at man ved å søke i biblioteket i praksis søker på tuse
tusenvis
nvis av maskiner på forskjellige
steder i verden samlet i felles masterbibliotek.
Foreløpig er det bare Canada, Nederland, USA og Norge som er med på utviklingen av IFD
biblioteket. Grunnen til at det er så få involvert er at prosjektet ikke skal miste retning,
ret
og
1

Ontologi – en streng og grundig organisering av et kunnskapsområde som vanligvis er hierarkisk og inneholder
alle de relevante entitetene og deres relasjoner tilhørende et fagområde, proses
prosesss eller funksjon. Her har de samme
betydning som det som beskrives som egenskapssett (52).
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dermed ikke bli som opprinnelig planlagt. Målet er at dette skal bli et felles bibliotek som alle
land bruker.
Den nyeste versjonen av IFC standarden (IFC 2x3g) har noe funksjonalitet i seg for å kunne gi
tekstuell informasjon en unik IFD id og IFC 2x4 som kommer i september – 2008 skal ha større
muligheter for dette (10).
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2.5 IDM – Information Delivery Manual
En komplett IFC modell kan inneholde enorme mengder informasjon, og for å holde oversikten
er man avhengig av en spesifisering av:
•

•
•

Hvem som skal ha tilgang på hvilken informasjon
o Grunner til dette er at man skal unngå at aktører drukner i informasjon som ikke
er relevant for det de modellerer for, og at man skal ha styring med hvem som har
rett til å gjøre endringer på de enkelte delene av modellen
Hvilken informasjon som skal utveksles mellom de enkelte fasene, prosessene eller
fagene
At kvaliteten til informasjonen er god nok

IDM modellen skal sørge for dette og er den siste byggesteinen i buildingSMART plattformen
(10). Manualen skal gi de nødvendige føringene for å få den nødvendige kontrollerte
informasjonsflyten.
Målet er at IDMen skal definere:
•
•
•

Nøkkelpunkter i prosessen der informasjonsutveksling forekommer
Identifisere informasjonen i disse utvekslingene
Spesifisere hvordan en applikasjon skal utveksle informasjonen

I IDM modellen blir hver prosess beskrevet individuelt og hver beskrivelse vil overordnet være
delt i tre deler:
Process Map - PM (se punkt 2.5.1)
Exchange Requirement - ER (se punkt 2.5.2)
Functional Parts - FP (se punkt 2.5.3)
Rekkefølgen i å lage en IDM vil normalt begynne med å beskrive det overordnede konseptet,
PM, dermed gå inn på kravene til informasjonen og utvekslingen i ER og til slutt inn på den
tekniske beskrivelsen av utvekslingskravene, FP. En BIM kan tilpasses flere lignende prosjekter
der forskjellene kan ligge i lokalisering eller bruksområder, gjennom bruk av ”business rules” (se
punkt 2.5.4) (12).
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figur 8: komponenter involvert i IDM modellen (12)

2.5.1 PM – Process Map
Dette er det øverste nivået i en IDM og er oppdelt i fagområder, overordnede prosesser og
funksjoner. Funksjonene til PM er å:
•
•
•
•

Identifisere de fasene i prosessen det er utveksling av informasjon
Identifisere alle ERene i prosessen
Identifisere målet med prosessen og tilhørende underprosesser
Identifisere resultatet av utførelsen av prosessen

Disse prosessene kan igjen kategoriseres etter type, som for eksempel VVS eller
konstruksjonsteknisk. I figur 8 finnes typene igjen som referanse prosesser (12).

2.5.2 ER – Exchange Requirement (Utvekslingskrav)
Et utvekslingskrav skal gi en beskrivelse av informasjonen I IFC modellen med ikke tekniske
termer. Dette er hovedsakelig rettet mot brukerne som er for eksempel arkitekter, konstruktører
og skal være forståelig i tekstlig format. Et utvekslingskrav består av mange informasjonsenheter
som for eksempel bruksområde for en del av bygningen eller antall brukere (12) .
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Utvekslingskravene skal:
•
•
•
•
•
•
•

Fastsette hvilken informasjon en prosess trenger
Beskrive hva som er den forventede kilden til denne informasjonen
Beskrive de forventede resultatene av prosessen
Identifisere
dentifisere mottaker av informasjonen
Fastsette når utvekslingen skal skje
Bestemme om en gitt informasjon er påkrevet eller va
valgfri
lgfri for utvekslingskravet
Spesifisere alle FP som tilhører den informasjonen som er tilknyttet den enkelte
informasjonsutvekslingen (13)

Et utvekslingskrav representerer koblingen mellom informasjon og prosess. Som illustrert i figur
9 ser man at utvekslingskravene sørger for den nødvend
nødvendige
ige informasjonen for å komme fra en
prosess til en annen (12).

figur 9: Utvekslingskrav (12)

2.5.3 FP – Functional Part
En FP fokuserer på de enkeltstående handlingene som utføres innen en gitt prosess.
prosess Hver FP
består av informasjonsenheter (kalles konsepter i figur 8) i form av detaljerte tekniske
spesifikasjoner (se figur 10).

Vegg

Vindu

Dør

Lengde

Lengde

Lengde

Bredde

Bredde

Bredde

Uverdi...

Uverdi...

Uverdi...

figur 10:: Eksempler på FP med noen informasjonsenheter
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Karakteristika av ”functional parts”:
•
•
•
•

Opptrer ofte i flere forskjellige utvekslingskrav og er derfor designet for å kunne
gjenbrukes.
Beskrives på en meget teknisk detaljert måte med entiteter og attributter tilknyttet til alle
FPens egenskaper. De er den direkte koblingen mellom IDM og IFC modellen.
Inneholder relasjoner til andre FPer.
Kan ofte brytes opp i flere underordnede FPer.

Grunnen til FPens tekniske grad er at den skal være overensstemmende med det tilsvarende
objektet i IFC modellen, som også har denne oppbygningen. FP er rettet mot de som skal
implementere IDMen i IFC modellen, og er derfor ikke avhengig av å være forståelig fra
personell uten detaljert forståelse av IFC modellen (12).

2.5.4 “Business Rules” og “verification tests”
Dette er spesielle føringer på bakgrunn av lokalisering, fagfelt og den enkelte prosess som skal
utføres. Disse kan endre resultatet ved bruk av en BIM uten å måtte endre BIMen i seg selv.
Dermed kan en BIM bli tilpasset utvekslingskravene til bruksområde eller beliggenhet uten å
endre selve utvekslingskravene (se figur 11) (12).

figur 11: Tilpasning av ER til endrede lokalisering eller bruk gjennom endrede "business rules"
For å kontrollere og utbedre programvare som tilsynelatende støtter fastsatte utvekslingskrav er
det hensiktsmessig å teste disse opp i mot ønskede eller forventede resultater. Dette kan:
•
•
•
•

Forbedre kvaliteten på implementasjonen av IDMen i programvare
Utvikle referanseegenskaper som programmer burde inneha for å kunne brukes til
fastsatte utvekslingskrav
Sammenligne programvare som utfører de samme oppgavene
Anslå påliteligheten til program i forhold til fastsatte utvekslingskrav
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3 Programmeringsfasen
Entreprenør

Bruker
Arkitekt

Tekniske
konsulenter

Konstruktør

3.1 Tradisjonell programmering
Dette er den aller første fasen i et byggeprosjekt. Fasen starter med byggherrens første ide om et
byggeprosjekt, gjennom behovsutredning og virksomhetsanalyser til et ferdig behandlet og
besluttet byggeprogram. I kapittel 1 beskrives det at det er helt i startfasen av prosjekteringen
man kan gjøre de største endringene uten å få store tids- eller kostnadskonsekvenser (se figur 1
på side 2). Det er enighet i byggebransjen at det er tidlig i prosjektet grunnlaget for et godt
resultat og en god byggeprosess legges.
buildingSMART prinsippene presiserer viktigheten av å legge vekt på god tidligfase
prosjektering, og dermed er et økt fokus på programmeringsfasen naturlig.
Det er to aktuelle standarder som kan brukes til programmering:
•

NS 3451 – Bygningsdelstabellen
o Denne standarden brukes fortsatt som regel som mal for byggeprogram, og
resultatet blir ofte opplisting av tekniske krav til den enkelte bygningsdel.

•

NS 3455 – Bygningsfunksjonstabellen
o Denne standarden gir et mønster for redigering av byggeprogram som tar for seg
flere systematiske beskrivelser av funksjonelle krav og ønsker for et nybygg. Den
har altså et mer overordnet perspektiv enn NS 3451 og er hensiktsmessig til å
beskrive bygningens funksjonelle egenskaper.

Ved å kombinere disse standardene i programmeringsprosessen kan man få med både de
tekniske og de funksjonelle egenskapene til en bygning.
Målet med programmeringen er å samle og analysere all informasjon som er relevant for
prosjektet. Det er viktig å definere hvem som skal bruke resultatene fra programmeringen, så
informasjonen blir fremstilt tilrettelagt målgruppen med minst mulighet for feiltolkinger. Det vil
ofte være motsigelser mellom forskjellige ønsker og krav som gjør at man må velge hva som skal
prioriteres i et prosjekt. Når de forskjellige kravene til prosjektet er fastsatt kan man fastsette
hvilke kriterier prosjektet må oppfylle for å bli vellykket.
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I starten av programfasen er det sjelden tilstrekkelig kunnskap om prosjektet til at byggherre eller
bruker skal kunne spesifisere akkurat hva som er ønskelig. Programmeringen bidrar til å utvikle
kunnskap om hva man virkelig ønsker seg og har behov for. En programmeringsprosess kan med
fordel være en gjentakende prosess, der man etter å ha jobbet med oppgaven en stund får klarhet
i nye eller endrede krav og kriterier. Dermed er det aktuelt å endre det som opprinnelig ble
programmert, og kunne få et sluttprodukt som stemmer bedre med byggherrens endrede ønsker
og behov enn de opprinnelige.
En grundig programmering gir mye kunnskap om byggeprosjektet, og dermed et desto bedre
grunnlag for å ta gode konseptuelle beslutninger i en tidlig fase av prosjektet.
Grunnen til at man skal bruke tid og ressurser i programmeringen er for å kunne sjekket at man
tar alle nødvendige betraktninger, og teste forskjellige konsepter for å bestemme
kravspesifikasjon som gir en optimal løsning. Dette er meget viktig i komplekse prosjekter der
mange forskjellige betraktninger må tas med, og da gjerne betraktninger man normalt ikke har
med i enklere mer standardiserte prosjekt.
Dokumenteringen fra programmeringen samles i et programdokument som fungerer som en
oversiktlig ”oppbevaring” av all relevant prosjektinformasjon. I tillegg skal det også beskrive de
avgjørelser som er tatt i programmeringen, og hvilke konsekvenser disse har for prosjektet og de
berørte parter gjennom hele byggets livssyklus.
Noen nøkkelpunkter som beskriver et godt program er at:
•
•
•
•

Riktige spørsmål er stilt – avdekker den riktige informasjonen
Informasjonen er lett tilgjengelig og tilpasset bruksområdet
Informasjonen er relevant og analysert og presentert på en riktig måte
Man for tidlig i programmeringen fokuserer på konkrete utførelser, noe som er en vanlig
årsak til at noe blir glemt eller utelatt (14)

Det er lite hensiktsmessig å spesifisere konkrete virkemidler i tidligfaseprogrammeringen. Dette
er fordi det verken er nok faglig grunnlag, eller at valg av virkemidler så tidlig kan styre
retningen på prosessen. Resultatet av dette kan være at bedre alternativer blir utelukket. Det er da
mer hensiktsmessig å la programmet peke på virkemidler man vil ta i betraktning senere.
Programmeringsfasen går gjennom hele prosjekteringsprosessen, men den programmeringen
som er mest aktuell for tidligfase er byggeprogrammeringen. Lenger ute i prosessen kommer
man inn på detaljprogrammering, og siden dette er utenfor denne oppgaven blir dette ikke videre
omtalt. Byggeprogrammeringen beskriver virksomheten man programmerer for, virksomhetens
aktivitet, de interne rammebetingelsene, de ytre rammebetingelsene og de brukerkravene som
foreligger i prosjektet. En mer konkret gjennomgang av programmeringsprosessen tilpasset
integrering i IFC modellen beskrives av IAI i punkt 5.1 (14).
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3.2 Problemer med dagens programmering

3.2.1 Prosjektering etter ”vannfallsprinsippet”
Tradisjonelt foregår en byggeprosess basert på en vannfallsfilosofi (se figur 12) som deler opp et
byggeprosjekt i faser som er adskilt og hvor de parter som er involvert i de enkelte faser har
”eierskap” til utvikling av disse. En slik filosofi baseres på at all planlegging, inkludert
bestemmelse av krav og kriterier skal skje i starten av byggeprosessen. Hovedgrunnen til at
planleggingen skilles ut i startfasen er fordi den skal danne grunnlaget for juridiske kontrakter
som omhandler bygget og byggeprosessen. Dermed forhindres bygget fra å ta nytte av eventuelle
erfaringer eller nye forhold som dukker opp under veis. Skal det gjøres endringer etter kontrakter
er inngått kan dette gi betraktelige kostnader, fordi det da blir nødvendig å åpne for nye
forhandlinger rundt leveranser og andre kostnader.

Programmering

Skisseprosjekt

Byggherre Arkitekt

Arkitekt

Forprosjekt
Arkitekt
Rådgivere

Detaljprosjekt

Bygging

Drift

Arkitekt Rådgivere

Entreprenør

Bruker

figur 12: tradisjonelt for byggeprosjekter; "vannfallsfilosofi"

Arkitekten er sammen med byggherre og bruker hovedaktør i programmeringsfasen. Fagområdet
til arkitekten dekker ikke vidt nok til å kunne inkludere alle fagområder helhetlig og dermed ta
hensyn til alle relevante kriterier. Dette vil kunne resultere i at en del kriterier ikke betraktes, og
at løsningen ikke blir optimal på tvers av alle relevante fagområder. For å ta hensyn til alle
aktuelle kriterier er man avhengig av ekspertise fra mange forskjellige fagområder.
Det er vanlig at ingeniøren får overlevert arkitektens tegninger fra skisseprosjektet, og med disse
må prøve å tilpasse løsninger som skal oppfylle de krav og mål som er satt til prosjektet. Dersom
for eksempel miljøkrav ikke blir tatt med før i detaljprosjekteringsfasen vil det kunne være dyrt
og forstyrrende, og muligens ikke gjennomførbart å få en løsning som oppfyller disse kravene.

3.2.2 Integrert prosjektering
Et alternativ til dagens ”vannfallsfilosofi” er integrert prosjektering. Dette innebærer at en
tverrfaglig gruppe med aktører som har kunnskap innen alle aktuelle fagområder står ansvarlige
for prosjekteringen fra programmering til bygging.
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I tradisjonell prosjektering er det ganske vanlig at brukerne av bygget kun kort inkluderes i start
fasen. Dette kan medføre at når arkitektene og ingeniørene begynner med prosjekteringen kan
disse hensynene bli borte i alle nødvendige tekniske vurderinger.
For å sørge for å ha med brukerne sine interesser gjennom hele prosessen bør derfor også
representanter fra disse inkluderes i prosjektgruppen. Er det tilgang på brukere med erfaring fra
lignende prosjekter, eller byggeprosesser generelt er det gunstig at disse representerer brukerne.
Det er også hensiktsmessig at personell som i skal involveres i driften av bygningen inkluderes i
denne gruppen. Slik prosjektering skal åpne for endringer underveis som kan ha tilbakevirkende
effekt i foregående faser (se figur 13).

Programmering

Skisseprosjekt

Byggherre Arkitekt

Arkitekt

Forprosjekt
Arkitekt
Rådgivere

Detaljprosjekt

Bygging

Arkitekt Rådgivere

Entreprenør

figur 13: integrert prosjektering - iterativt

I en forskningsrapport utarbeidet av SINTEF byggforsk og NTNU beskrives gangen i en slik
prosess:
•

•
•
•

”Start med en byggherre og en prosjekteringsgruppe som er engasjert og forpliktet til å
levere en bygning med høy ytelse, og som er villig til å endre på den vanlige
prosjekteringsprosessen.”
”Velg en prosjekteringsgruppe med et vidt spekter av kompetanse og tekniske
ferdigheter, og sørg for at samarbeidsorienterte nøkkelpersoner følger hele byggesaken.”
”Start med teamarbeidet helt i begynnelsen av programmeringsfasen.”
”Definer målene og ytelseskravene helt fra starten av, og referer til disse gjennom hele
prosjekteringsprosessen.” (1)

Rapporten beskriver også hovedtrekkene ved integrert prosjektering:
•
•
•

”Tidlig intervensjon: spesialkunnskap gjøres tilgjengelig på et meget tidlig tidspunkt.”
”Kompleksitet håndteres: et bredt spekter av ytelseskrav blir vurdert.”
”Iterasjoner muliggjøres: mulighetene holdes åpne helt til man har informasjon og
dokumentasjon på potensielle ytelser for ulike alternativer.”
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•

•
•
•

”Alternativer diskuteres og dokumenteres: byggherren og brukerne får presentert flere
løsninger og blir ikke jaget ut i en forhastet beslutning og forpliktelse til en løsning som
kun er visuell.”
”Nye roller innføres: arkitekten er ikke den eneste beslutningstakeren i skisse/forprosjekt
og detaljprosjekt.”
”Konflikter forebygges: eventuelle konflikter unngås ved at konsulenter, entreprenører og
brukere informeres om prosessen før de blir tilbakeholdne.”
”Kompetanse utvikles og benyttes: arkitekten tilegner seg verdifulle nye tekniske
ferdigheter mens byggherren og ingeniøren får innsikt i noe av kompleksiteten i de
arkitektoniske utfordringene. Ingeniørene får sjansen til å vise hvor mye de kan bidra
med i en tidlig prosjekteringsfase.” (1)

For å kunne oppnå de helhetlige målsettingene er man avhengige av at alle involverte parter
fokuserer på disse, og ikke kun på sitt respektive fag. Gjennom planleggingen vekter man
forskjellige kriterier mot hverandre, og da ved å se isolert på et område kan det være vanskelig å
forstå begrunnelsene til valget som er gjort. For eksempel kan en løsning med relativt lite
vindusflater virke dårlig fra et lysteknisk perspektiv, men hvis dette er et kriterium som har
lavere vekting enn energiforbruk må dette fortsatt tas hensyn til.
Det er da også viktig at denne helheten gjenspeiles i et budsjett på bygningsnivå, ikke på de
enkelte fagområder eller prosesser (1).
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4 Fagområder som er relevante for kravsetting i
tidligfaseprogrammering

4.1 Generelt
De kravspesifikasjonene som vurderes som relevante for utvikling av den overordnede utforming
av en bygning kan oppdeles i følgende kategorier:
•
•
•
•
•
•

Lysteknisk - i hovedsak naturlig dagslys (se punkt 4.2).
Lydteknisk - i hovedsak gruppering og plassering av soner avhengig av støykrav og
generering (se punkt 4.3).
Innemiljø (uten lyd og lys) - i hovedsak regulering av ventilasjon, temperatur og
innendørs luftforurensing (se punkt 4.4)
Brannteknisk - i hovedsak seksjonering og gruppering av områder avhengig av
brannsikkerhet, risiko og brannbelastning (se punkt 4.5).
Konstruksjonsteknisk - i hovedsak krav til lengste spenn og grovbestemmelse av laster
(se punkt 4.6).
Ytre miljøpåvirkninger og ressursforbruk relatert (materiell og energi) til overordnet
materialbruk og utforming (se punkt 4.7).

Kravene skal baseres på en informasjonsmengde som er realistisk i tidligfase, og dermed sette
krav til de overordnede konseptene og ikke til detaljerte løsninger. Metode for programmering
fram til et tilstrekkelig grunnlag for sammenligning av løsninger beskrives i punkt 5.1.
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4.2 Lysteknisk
Oppgaven omtaler i hovedsak aspekter som omhandler naturlig dagslys. Dagslys er med på å
styre menneskets naturlige rytme, fargeoppfattelse og hormonregulerende evne. Kunstig
belysning vil ikke vektlegges her da dette i hovedsak bestemmes av tekniske løsninger, noe det
ikke vil være tilstrekkelig grunnlag for å ta hensyn til så tidlig i prosjekteringen.

Grunner til å utnytte dagslys er fordi:
•
•
•
•

Dagslyset har bedre fargegjengivelse enn de fleste kunstige lyskilder
Dagslys fra vinduer gir rom- og skyggevirkninger som ikke kan gjenskapes i kunstige
lyskilder
Utnyttelse av dagslyset kan bety sparte kostnader fordi energikrevende kunstig belysning
kan reduseres
Vinduer gir kontakt med utemiljøet – utsikt (15)

De tekniske forskriftene stiller krav til at rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang
på dagslys. For bolig inkluderer slike rom stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom.
Dagslysinnfallet bestemmes av vinduets areal og plassering, skjerming, rommets høyde og dybde
og refleksjonsegenskapene til de ulike overflatene i rommet (16).
Ikke bare lysstyrken er viktig for gode synsprestasjoner, like viktig er det at lyset er variert, uten
for store kontraster eller at det er for flekkete. Tilgrensende områder eller rom bør ikke ha større
forskjell til belysningsstyrke enn 1:5 (17).
Med unntak av overlys1 er hensiktsmessig bygningsorientering avhengig av når bygget skal
brukes. For eksempel et vanlig kontorbygg med drift fra kl. 08-16.00 får best utnyttelse av
vestvente vinduer.
Dette er et viktig å ta hensyn til i tidligfaseprogrammeringen fordi dette sammen med behov for
solavskjerming vil ha innvirkning på plassering av rom med forskjellige bruksområder, byggets
orientering og den utvendige formen på byningsmassen (18).

1

Overlys – har normalt en uskjermet tilgang til fri horisont og samtidig tilgang på dagslys gjennom hele dagen –
hovedsakelig fra vinduer i takflater (51).
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4.3 Lydteknisk

4.3.1 Prosjekteringskriterier
De tekniske forskriftene (§ 8-42) spesifiserer de aktuelle kriteriene og deres krav. Krav som blir
tatt for seg er:
•
•
•
•
•

Luftlydisolasjon
Trinnlydnivå
Etterklangstid
Maksimalt lydnivå (støynivå) fra innvendige og utvendige kilder
Beskyttelse mot vibrasjoner

Alle disse kriteriene er ikke nødvendigvis viktige å ta hensyn til i tidligfasen og det er muligens
kun noen aspekter ved kriteriene som er av interesse. De kriteriene som er aktuelle for
tidligfaseprogrammering tas nærmere i betraktning i punkt 4.3.2 (19).

4.3.2 Programmeringskriterier
Forskjellige deler av et bygg vil ha forskjellige bruksområder, og må dermed ha forskjellige
lydtekniske egenskaper. For å kunne oppfylle de enkelte roms lydtekniske egenskaper er man
avhengig av informasjon om størrelse, utforming, materialer, overflater, etc. (16). I
tidligfaseprogrammering har man verken bestemt bygningskroppens eller de enkelte roms form,
og langt i fra fastslått materialer og overflater til detalj. Det er altså ikke grunnlag for å
spesifisere de eksakte lydtekniske egenskapene til det enkelte rom.
Derimot det som vil være hensiktsmessig allerede i tidligfasen vil være å sette krav til hvor de
forskjellige rom skal ligge i forhold til hverandre. Eksempelvis burde man i en skole ha krav som
sørger for at for eksempel aktive rom, som formgivingssal og gymsal, ikke plasseres i nærheten
av klasserom eller bibliotek. Ved å ta disse hensynene allerede før romplasseringen bestemmes
vil man unngå unødvendig isoleringstiltak på grunn av ugunstige romplasseringer. Rom som
ligger innunder samme bruksområde vil ofte ha omtrent samme krav til maksimum mengde støy1
og er derfor gunstig å plassere samlet. Den overordnede lydisoleringen vil dermed være
hovedsakelig mellom bruksområder og ikke mellom hvert enkelt rom.
Etterklangstiden er den viktigste faktoren for vurdering av akustikk. Et område eller roms
størrelse, form og bruk er avgjørende for den etterklangstiden man vil få. Her kan man også
allerede i tidligfasen sette krav til etterklangstid uten å gå inn på spesifikke løsninger. Ved
definering av bruksområdene til en bygning, vil de forskjellige bruksområdene da kunne få
føringer på størrelse og bruk opp i mot etterklangstid.
1

Støy – uønsket lyd (16)
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figur 14: lydfordelingen avhenger i stor grad av utformingen (20)

Gjennom programmeringen bør man identifisere de aktuelle støykildene, både innvendig og
utvendig. Dermed har man et godt grunnlag for å plassere de forskjellige bruksområdene i
bygningen og bestemme hvordan bygget skal plasseres og utformes tilpasset den aktuelle tomten
(20).
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4.4 Innemiljø
Innemiljø er et samlebegrep som omfatter de faktorene som påvirker komforten og helsen til
brukerne av en bygning. Lys- og lydteknisk utførelse faller egentlig innunder dette begrepet, men
er omtalt separat i henholdsvis i punkt 4.2 og 4.3.
Faktorer som påvirker innemiljøet som er avgjørende for en tidligfase konseptevaluering er:
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Ventilasjon og temperatur og mulighet for regulering av disse
o Bygningsutformingen og overordnet materialvalg spiller inn på dette (naturlig
luftstrømning i bygningen og bruk av tunge konstruksjoner)
Sikkerhet mot fuktinntrengning og fuktskader
o Dette sikres i hovedsak ved detaljløsninger og omtales ikke videre i denne
oppgaven da dette ikke gir betydelige føringer på konseptutviklingen.
Kontroll på forurensinger (avgassing fra materialer, dårlig trekk fra ildsteder, radon i
grunn, etc.)
o Radongass kommer inn i en bygning hovedsakelig fra trykkforskjeller mellom
innelufta og lufta i byggegrunnen. I områder med radongass er det viktig med
tilstrekkelig ventilasjon for å utjevne trykkforskjellene og tynne ut luft som kan
inneholde radongass (21).
Nærhet til elektromagnetisk felt (kraftledninger, transformatorer, etc.)
Planløsning tilrettelagt for renhold, etc. (22)
Om det bygges på en fylling, eller i nærheten og mulige avgasser
Nærhet til bilparkering
Romvolum og takhøyde (større og høyere gir bedre innemiljø) (23)
Plassering av bygningen
o Nærhet til ytre forurensende kilder som forurensende industri og sterkt trafikkerte
veier, og vindretning hvis nærme disse. Ved skjerming mot pollenallergi er det
viktig å kartlegge nærliggende vegetasjon (24).
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Operativ temp. (Cº)

Personbelastning
Person/ m2

Cellekontor

0,1

Kontorlandskap

0,07

Konferanserom

0,5

Auditorium

1,5

Kafeteria/ restaurant

0,7

Klasserom

0,5

Barnehage

0,5

Butikk

0,15

Kategori

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Maksimal lufthastighet
(m/s)

Sommer

Vinter

Sommer

Vinter

24,5 ± 1,0
24,5 ± 1,5
24,5 ± 2,5

22,0 ± 1,0
22,0 ± 2,0
22,0 ± 3,0

0,18
0,22
0,25

0,15
0,18
0,21

Som cellekontor

Som cellekontor

Som cellekontor

Som cellekontor

Som cellekontor

Som cellekontor

24,5 ± 1,0
24,5 ± 2,0
24,5 ± 2,5
24,5 ± 0,5
24,5 ± 1,5
24,5 ± 2,5
23,5 ± 1,0
23,5 ± 2,0
23,5 ± 2,5
23,0 ± 1,0
23,0 ± 2,0
23,0 ± 3,0

22,0 ± 1,0
22,0 ± 2,0
22,0 ± 3,0
22,0 ± 1,0
22,0 ± 2,0
22,0 ± 3,0
20,0 ± 1,0
20,0 ± 2,5
20,0 ± 3,5
19,0 ± 1,5
19,0 ± 3,0
19,0 ± 4,0

Som cellekontor

Som cellekontor
0,16
0,20
0,24
0,16
0,20
0,23

0,13
0,16
0,19
0,13
0,15
0,18

Tilført
Luftmengde
l/s pr. m2
fra lavemitterende materialer
2,0
1,4
0,8
1,7
1,2
0,7
6,0
4,2
2,4
16,0
11,2
6,4
8,0
5,6
3,2
6,0
4,2
2,4
7,0
4,9
2,8
4,1
2,9
1,7

tabell 1: eksempel på verdier som gir krav til innemiljø løsninger (25)

De beskrevne faktorene som er listet opp over og verdiene i tabell 1 vil i
tidligfaseprogrammeringen kunne benyttes til å spesifisere hvilke krav som må oppfylles for det
overordnede konseptet.
Enkel ytre utforming av bygningen gjør det lettere å få til god tetting mot nedbør og
luftlekkasjer. Dette fører igjen til bedre energieffektivitet og mulighet for filtrering av luften i
ventilasjonsanlegget.
Områder som står for store eller spesielt skadelige luftforurensinger burde fysisk skilles fra andre
områder (ugunstig med åpen planløsning). I tilfeller der avtrekk og lufttilførsel kun er plassert i
enkelte områder av bygningen er det viktig at luften har mulighet til å strømme til og fra rom
som er avhengig av andre roms ventilasjon (se figur 15) (22).
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figur 15: eksempel på luftstrøming mellom tilluftspunkter og avtrekkspunkter (22)
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4.5 Brannteknisk

4.5.1 Generelt
Branntekniske hensyn må ofte gi tapt for de økonomiske føringene i et prosjekt, og involverte
brannrådgivere inkluderes ikke i prosjekteringen etter konseptfasen (tidligfaseprosjektering).
Dette i tillegg til at det gjennomføres lite og dårlig kontroll kan resultere i mangelfull
brannteknisk utførelse. For å få kontroll på at brannkrav tilfredstilles bør det utføres uavhengig
kontroll av den branntekniske prosjekteringen, og at myndighetene krever kontroll av denne.
Brannteknisk prosjektering omfatter i hovedsak:
•
•
•
•
•
•

Antall etasjer
Antall mennesker
Risikoklasse
Brannklasse
Brannenergi
Brannvesenets beredskap og innsatstid

Punkt 4.7.5:Lærende bygg, begrunner at en bygning bør planlegges så den med få ressurser og
lite arbeid kan gå gjennom større eller mindre endringer av planløsning, og bruksendringer, også
brannteknisk (26).
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figur 16: hensyn ved brannteknisk prosjektering (27)

Mange aspekter ved brannteknisk prosjektering er ikke relevante, eller mindre relevante for
tidligfaseprogrammeringen og skal ikke omtales videre i denne oppgaven. Slike aspekter vil
være detaljer som bestemmes uavhengig av overordnet form og konsept som; varsling, slukking,
rømming, materialer, overflater, etc. De branntekniske hensyn som vurderes i tidligfase
inkluderes prosjektets brannsikkerhetsstrategi (se punkt 4.5.5).

4.5.2 Risiko- og brannklasser
I programmeringen skal brukerkrav og -behov defineres, og innen brann teknisk prosjektering
dekkes dette av bygningens risiko- og brannklasse. Ved å bestemme nødvendig risiko- og
brannklasse gir man føringer på nødvendige tiltak som må inkluderes senere i prosjektet uten å
spesifisere detaljerte løsninger. Andre branntekniske aspekter det er hensiktsmessig å vurdere er
gruppering og avgrensing av deler av bygningen(seksjonering).
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Risikoklasse (se tabell 2) baseres på risikoen for personskade og er bestemmende for planlegging
av rømningsmuligheter.

Risikoklasse

Bare sporadisk
personopphold

1
2
3
4
5
6

Ja
Ja/nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Alle kjenner til
rømningsveiene og
kan bringe se selv til
sikkerhet
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei

Bare beregnet for
våkne personer

Lite brannfarlig
aktivitet

Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Nei

Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja

tabell 2: grunnlag for valg av risikoklasse

Et annet kriterium som styrer den branntekniske prosjekteringen er brannklasse. Denne baseres
på hvilke konsekvenser en brann kan få på brukere, miljøet og samfunnet generelt. For å kunne
bestemme brannklasse er man avhengig av å vite noe om bygningens størrelse, etasjeantall og
planløsning, noe som vanligvis ikke er tilgjengelig så tidlig i prosjekteringen. Likevel er det
viktig at branntekniske hensyn inkluderes gjennom hele byggeprosessen, allerede fra
programmeringen. Dermed bør man sette et mål for hvilken brannklasse bygningen bør
tilfredsstille, og dermed sørge for at konsekvensene er innenfor aksepterte rammer for prosjektet.
Det kan også settes mål på brannenergi for forskjellige prosesser, og dermed de områdene de blir
underlagt. Her kan det være hensiktsmessig at vurderingen er relativ opp i mot statistikk fra
lignende bygninger og lignende prosesser.

4.5.3 Brannteknisk seksjonering og gruppering
Oppdeling i brannseksjoner, brannceller (se figur 17) og gruppering av rom har den hensikt å
forhindre at brann og røyk sprer seg til andre deler av bygningen i den tiden som trengs til
rømning (27). Det er hensiktsmessig å plassere brannceller med lignende branntekniske
egenskaper i samme område. Flere brannceller samles i avgrensede brannseksjoner. Disse
brannseksjonene vil være med på å gi føringer for planløsning og konseptuelle utforming, og bør
derfor tidlig tas hensyn til. Fininndeling i mindre brannceller kan gjøres senere i prosjekteringen.
En brannseksjon skal være en konstruksjon som står uavhengig av om tilstøtende seksjon
kollapser (28).
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figur 17: eksempler på brannceller (27)

4.5.4 Ytre branntekniske forhold
Orientering og plassering på tomten i forhold til nærliggende vegetasjon og bebyggelse er
avgjørende for brannspredning mellom bygninger og til vegetasjonen og må derfor og må tas
hensyn til i programmeringen.
TEK setter krav til at bygningers plassering gir tilstrekkelig lav risiko for spredning av brann til
andre byggverk, og at brannvesenet skal ha god nok tilgang for redning og slukking. For å sørge
for at kravene er oppfylt må man blant annet ta hensyn til:
•
•
•
•

Lokal topografi, vegetasjon og vindforhold
Brannvesenets innsatstid (se figur 18) og innsatsstyrkens størrelse og utstyr
Tilgang på slokkevann (i kum, åpen vannkilde eller tankbil)
Avstand mellom byggverk i området

Disse faktorene skal være medbestemmende for plassering og orientering, og hvis forholdene er
uakseptable må den planlagte plassering av bygning endres. For å få klarhet i noen av punktene
er man avhengig av direkte kontakt med det lokale brannvesenet (29).
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figur 18: eksempel på oversiktskart for brannvesenets innsatstid (29)

4.5.5 Brannsikkerhetsstrategi
Denne baseres på prosjektets mål og krav og er bestemt av lover, forskrifter, brukerkrav og
behov. Brannsikkerhetsstrategien utføres av den som har overordnet ansvar for brannteknikk.
Hensikten er å fungere som en overordnet plan for måloppnåelse av fastsatte mål for
brannsikkerhet. I figur 19 ser man hvor i byggeprosessen brannsikkerhetsstrategien skal utføres.
Detaljgraden på rapporten fra denne strategien går noe forbi det er tilgjengelig i
tidligfaseprogrammeringen, og det vil være unaturlig å kreve en komplett rapport på et så tidlig
stadium. Noen av aspektene er derimot viktige å inkludere for at branntekniske hensyn skal bli
vurdert på lik linje med andre fagområder i utvikling av bygningens helhetlige overordnede
konsept (se punkt 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 og 4.5.4)
Forskriften følger i hovedsak brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter, spesielt
dimensjoneringsforskriften (30).

figur 19: brannsikkerhetsstrategiens plassering i et byggeprosjekt (31)
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4.6 Konstruksjonsteknikk
Tradisjonelt gjør arkitekten seg ferdig med sin del av prosjekteringen og sender tegningene over
til konstruktøren som deretter må tilpasse seg disse. Siden arkitekten ikke har dyp forståelse for
statikk og bæreevne for materialer og bygningsdeler kan man få løsninger som er meget
vanskelige å gjennomføre eller ikke er byggbare. Dessuten kan man få løsninger som er
ugunstige med tanke på materialbruk hvis statikken er dårlig planlagt for konseptet.
En gunstig løsning er om arkitekten har klarhet i de statiske føringene som har innvirkning på
den overordnede utformingen av bygningen, før skissen begynner å utvikles. Disse føringene kan
ligge som overordnede krav fra programmeringen, og gi rammer for de konseptuelle løsningene.
Med dette kan man slippe løsninger som krever unødig mye prosjektering og materialer. Disse
føringene må ikke være så strenge at de i for stor grad setter bånd på den arkitektoniske
utformingen (se punkt 5.1.4). Hensikten er at også disse kriteriene skal vektes på lik linje med
andre fagområder, deriblant arkitekturen.
Dimensjonering av de enkelte bygningsdelene er ikke aktuelt, men å sette rammer for lengste frie
spenn, overordnet takutforming (vinkler, spenn, etc.) som er parametere som styrer den
overordnede utformingen kan inkluderes. For å kunne sette krav til dette er man avhengig av å ha
et overslag over lastene bygningen skal utsettes for. Dette er både ytre naturlaster og indre
nyttelaster. Her kan det være gunstig å se på erfaringsmateriale fra tidligere prosjekterte bygg av
lignende type med lignende bruk og klimapåkjenning.
Aktuelle naturlaster det skal tas hensyn til:
•
•
•
•
•
•

Vindlaster
Snølaster
Jordskjelv
Alle typer skred; jord, snø, etc.
Flom i innsjø og vassdrag
Springflo langs kysten og bølger som slår

Disse lastene deles opp i to kategorier. Den ene typen innebærer vind, snø og seismisk aktivitet,
og er de lastene en bygning skal dimensjoneres for. De resterende lastene; skred, flom og sjø er
laster man skal forsøke å unngå ved gunstig plassering av bygningen (27).
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4.7 Energi- og miljøbetraktninger

4.7.1 Generelt
Miljøegenskapene til et prosjekt er som andre egenskaper lettest påvirkelige med minst ressurser
tidlig i prosjekteringen (se figur 1 på side 2). Målet med en miljøprogrammering er å sørge for at
alle aktuelle miljøaspekter blir belyst. I tidligfaseprogrammeringen er man avhengig av å holde
en realistisk lav detaljeringsgrad, men for å kunne ta de riktige hensyn må man likevel ha en
betraktelig mengde med informasjon.
De viktigste vurderingskriteriene for miljøbetraktninger i programmeringsfasen er:
•
•
•
•
•

bygningsform
soning
orientering
vindusplassering
utforming (1)

Mye av informasjonen om miljøpåvirkning fra produkter og byggeprosesser er ikke
prosjektavhengig, men tilknyttet produkt- eller prosesspesifikasjonen til det enkelte produkt eller
prosess. Dette gjør at informasjonen tilknyttet til disse kan gjenbrukes i BIMer hvis de er
tilgjengelige på et format som er IFC kompatibelt. Ved å framlegge informasjon på en fastsatt
måte, med bestemte informative parametere vil man kunne sammenligne miljøpåvirkning og
energiforbruk for forskjellige produkter eller prosesser. Dette krever en organisert standardisert
database hvor materialer vurderes opp i mot de samme kriteriene. For byggevarer ligger ansvaret
hovedsakelig hos råvare- og materialprodusentene for å tilegne sine produkter den nødvendige
informasjonen på en måte som gjør at den er lett tilgjengelig og anvendbar. Norsk Byggtjeneste
AS utvikler et slikt vareregister; NOBB (se punkt 4.7.8.1).

4.7.2 Lite fokus på energi- og miljøbetraktninger i byggebransjen
Energi- og miljøhensyn må vurderes i fellesskap med alle andre fags føringer i tillegg til
prosjektkostnader. Dermed muliggjøres sammenligning av materialer og konsepter på tvers av
alle fagområder (også kostnader), og man kan finne de helhetlig beste løsningene.
Byggenæringen går for å være konservativ og er en av bransjene med lavest fokus på forskning,
utvikling og innovasjon. Dette har ført til en relativt lav andel energieffektive og miljøvennlige
prosjekter.
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I en rapport utviklet av forskere fra SINTEF byggforsk og NTNU beskrives årsaken til den
manglende utviklingen for energibetraktninger (som også vil stemme godt med miljøhensyn):
•

•

•

”Manglende etterspørsel etter energieffektivitet. Nybygging domineres av kortsiktige og
trivielle økonomiske argumenter som trekker i retning av å bygge billigst mulig, ikke
optimalt verken med hensyn til økonomi eller miljø.”
”Passiv offentlig regulering. Det er en klar preferanse for informasjon og økonomiske
insentiver fremfor skjerpede byggeforskrifter og andre mer direkte inngrep, for eksempel
knyttet til det offentliges sterke posisjon som byggherre.”
”Konservativ kultur i byggebransjen. Bransjen preges av tilsynelatende uforanderlige
praksiser vedrørende økonomiske kalkyler, kontraktsforhold, preferanse for billig råd, lav
innovasjonsaktivitet, arkitektenes estetiske ensporethet og den generelle neglisjeringen av
livet i bygningen etter at de er satt opp.” (1)

4.7.3 Krav og forskrifter med fokus på energi- og miljøbetraktninger
Den tekniske forskriften til plan- og bygningsloven (TEK) har krav til dokumentasjon av
miljøpåvirkningene og energiforholdene relatert et byggeprosjekts livsløp. Kravene går på
energieffektiv og utslippsfattig framstilling og avskaffelse, og mulighet for gjenbruk og
gjenvinning av bygningsprodukter (32). I 2007 kom det ut en ny utgave av TEK som i større
grad enn før konkretiserer og tallfester krav angående miljøpåvirkning og ressursforbruk
(materiell og energi). Forskriftene gir hovedrammene rundt byggeprosessen, og en langsom
revisjon av disse har bidratt til den trege utviklingen innen energi- og miljøbetraktninger i
byggebransjen (1).
Hvis produkter skal få eller revidere NBI1 Tekniske Godkjenninger er det krav (fra 2001) om at
godkjenningen skal inneholde informasjon om produktets inneklimapåvirkning, innhold av
stoffer på miljøvernmyndighetenes Obs-liste2, og informasjon om avhending etter endt bruk. For
en slik godkjenning er det også hensiktsmessig å inkludere en miljøvaredeklarasjon. Ved å følge
internasjonale standarder kan man utvikle en miljøvaredeklarasjon type III (se punkt 4.7.9.1),
som egner seg til sammenligning og vurdering av ulike løsninger. En forenklet metode for
deklarasjon av produkter er egendeklarasjon (se punkt 4.7.9.2). En slik deklarasjon gir ikke noen
gode muligheter for å måle løsninger og produkter opp i mot hverandre, men har informative
nytteverdier.

1

NBI - Norges Byggforskningsinstitutt, del av SINTEF
Obs-listen - er norske miljøvernmyndigheters liste over spesielt helse- og miljøfarlige stoffer som benyttes i et slikt
omfang at de kan representere særlige problemer på nasjonalt nivå - listen finnes på www.miljostatus.no (53)

2
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4.7.4 Endring av TEK med fokus på miljøbelastning og energiforbruk
Den reviderte utgaven av TEK retter mer fokus på energi- og miljøproblematikken enn tidligere
revisjoner. Endringene omfatter i hovedsak disse temaene og gir nye føringer for bygninger:
•
•

Lavest mulig energi- og særlig oppvarmingsbehov1
Oppvarming bør ikke benytte energi som bidrar til klimagassutslipp eller bruk av
høyverdig elektrisitet (27)

I veiledningen til TEK er det skrevet at endringene i forskriften vil føre til at energibehovet til
bygninger vil reduseres gjennomsnittelig med 25 prosent. Dette skal gjøres gjennom økt
isolasjon i yttervegger, bedre vinduer, lave varmetap gjennom kuldebroer, god lufttetthet, høy
grad av varmegjenvinning av oppvarmet ventilasjonsluft, effektive ventilasjonsvifter og
nattsenking av innetemperaturen.
Det stilles krav til at energibehovet til romoppvarming i så stor grad som mulig, minimum 40
prosent, skal dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet eller fossile brensler. Det er to
alternative måter å oppfylle kravene på:
•
•

Dokumentasjon av at spesielle energitiltak er oppfylt
Påvisning av at bygningens samlede netto energibehov ligger under gitte
maksimumsverdier

For begge alternativer er det mulig å godta at en bygningsdel eller prosess (ventilasjon,
oppvarming, etc.) ikke tilfredsstiller kravet, dersom en annen er bedre enn kravet og at det totale
energibehovet ikke øker. Krav til isolasjonsevne og lufttetthet er absolutte og må oppfylles (27).

Spesifikke endringer med tilhørende paragrafer
Miljøkrav:
•
•
•

Pliktig dokumentering av byggevarers egenskaper før varen markedsføres - statens
byggetekniske etat skal være kontrollorgan (§ 5-1 Produkter til byggverk).
Det må velges byggevarer med lavest mulig innhold av miljø- og helseskadelige stoffer
(§ 8-5 Ytre miljø).
Virksomhet som benytter produkt med innhold av kjemiske stoffer som kan medføre
helseskade eller miljøforstyrrelse er forpliktet til å undersøke om det finnes, og i så fall
velge det produkt som ikke gir slike følger (§ 8-5 Ytre miljø).

1

Oppvarming inkluderer romoppvarming, varming av ventilasjonsluft
og produksjon av varmt forbruksvann (42)
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•

Både avfallsproduksjon og miljøpåkjenninger reduseres ved rehabilitering, og dermed
ombruk av bygninger framfor riving med påfølgende nybygging skal vurderes. Det skal
gjennom prosjekteringen tilrettelegges for endringer av bygningen uten noe særlig
avfallsgenerering (§ 8-5 Ytre miljø).

Energikrav:
•

•

•
•

•

Alle bygninger med noen unntak (se veilederen til TEK) og søknadspliktige
rehabiliteringstiltak skal prosjekteres etter energikravene (§ 8-21 Krav til
energieffektivitet).
Energikontrollberegningen skal inneholde standardiserte verdier for bruksavhengige data
som innetemperaturer, driftstider, internvarmetilskudd, energibehov til varmtvann,
belysning, elektrisk utstyr og lokale klimadata (§ 8-2 Energikrav).
Tallfestede krav til varmetap gjennom kuldebroer (§ 8-2 Energikrav).
Beregning av energibehov kan gjøres etter NS 3031: Beregning av bygningers
energiytelse - Metode og data, eller beregningsprogrammer basert på eller godkjent i
henhold til denne (§ 8-2 Energikrav).
Løsninger som skal tilfredsstille energikravene må kunne tas i bruk ved ferdigstillelse av
bygget, og kunne brukes gjennom hele byggets levetid (§ 8-2 Energikrav) (27).

4.7.5 Lærende bygg
Der en betraktelig forskjell i miljøbelastningen ved riving og etterfølgende nybygg enn
rehabilitering av eksisterende bygg. Både for miljøet og økonomien er det hensiktsmessig med
bygg som enkelt uten for store kostnader eller bruk av tid kan tilpasses endrede bruksområder.
Lærende bygg defineres som bygg som lar seg tilpasse og endre både på kort og lang sikt.
For å muliggjøre ”lærende bygg” er man avhengig av integrert prosjektering (se punkt 3.2.2)
med et prosjekteringsteam som følger fra programmering til og med bygging bestående av
relevant fagekspertise, arkitekt, brukere og driftspersonell.
For ”lærende bygg” er det en glidende overgang mellom bygging og bruk. Det må tas høyde for
at det er vanskelig å levere et bygg som brukeren kommer til å bli helt fornøyd med, og det er
dermed lagt inn rom for kontinuerlige endringer i bruksfasen. Hovedpoenget er at slike endringer
(som å flytte en vegg, eller sette inn en dør) ikke skal være for kostbare eller tidskrevende.
Denne formen for bygg er avhengig av at brukere og spesielt driftspersonale lærer seg å bruke
bygget slik det er planlagt.
Endringer av en bygning kan deles opp i tre nivåer:
•

Kontinuerlige tilpasninger, for eksempel fra møterom til arbeidsrom eller radiator til
kontoret.
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•
•

Langsiktige endringer (sosio-tekniske bølger, for eksempel fremvekst av IKT, endringer i
arbeidsoppgaver og -organisasjon).
Radikale endringer som følge av nye interesser hos eieren, for eksempel å konvertere
bygningen til en annen type bruk.

Hvor tilpasningsdyktig bygget er til langsiktige endringer vil styre behovet for radikale endringer
på grunn av nye interesser hos eieren.

4.7.6 Aspekter som burde inkluderes i miljøprogrammeringen
SINTEF byggforsk definerer i blad 222.210; Miljøeffektiv programmering og prosjektering av
bygninger, de miljøaspektene som skal inkluderes i programmeringsfasen, se figur 20.
Miljøvurderingene i programmeringsfasen går hovedsakelig på konseptuelle temaer som
lokalisering, utforming av bygget og bruksområder, teknikk og materialer (32)

Behovskonstatering

Initiering/ akkvisisjon

Programmering

Overordnet miljøvurdering

Rammebetingelser

-Lokalisering og plassering

-Miljøpolitikk

-Miljøbelastninger knyttet til
form og funksjon

- Interessenter

- Miljøbelastninger knyttet
til prosesser gjennom
byggverkets livsløp

Avgrensing/ prioritering
mellom miljøaspekter

Miljøstyring
- Miljøprogram, inkl.
fastsettelse av miljømål

Byggeprogram

- Utarbeide miljøplan, inkl.
plan for miljøvurdering

figur 20: Miljøaspekter inkludert i programmeringsfasen (32)

4.7.6.1 Rammebetingelser for miljøprogrammering
Det er tiltakshaver og prosjektets øvrige interessenter som fastsetter rammene rundt dets
miljøpolitikk. I første omgang er det tiltakshavers plan for sin samlede miljøprestasjon som
bestemmer prosjektets miljømål/-delmål. Hvis ikke tiltakshaver har noen overordnet
miljøpolitikk bør miljømålene være noe av det første som drøftes i programmeringen.
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Interessenter kan være myndigheter, naboer, miljøorganisasjoner, etc. Det kan også være
tekniske og økonomiske bestemmelser som gis høyere prioritet enn miljø som påvirker
prosjektets miljømål/-delmål.

4.7.6.2 Overordnet miljøvurdering
Dette er en overordnet vurdering som skal belyse de miljøaspektene det er nødvendig å ta hensyn
til i et byggeprosjekt. Dersom det er tilgjengelig erfaringsmateriale fra lignende prosjekter er det
som oftest tilstrekkelig å se på hvilke vurderinger som ble gjort der. Er det ikke noe tilgjengelig
erfaringsmateriale bør man utføre enkelte undersøkelser. I grove trekk bør en miljøvurdering
inneholde vurderinger av lokalisering, form, funksjon, teknikk og materialer.
I tabell 7 i vedlegg F, er det en oversikt over de vurderingskriterier som er relevante for disse
temaene. Denne oversikten er utarbeidet av SINTEF byggforsk og er publisert i byggdetalj
222.210: Miljøeffektiv programmering og prosjektering av bygninger. For komplekse
byggeprosjekter kan det være et enormt antall slike miljøaspekter. I tabell 6 og tabell 7, i vedlegg
F, beskrives en rekke virkemidler som bør tas hensyn til for å forsikre god miljøprosjektering.
Disse kan være koblet til enkelte bygningsdeler, funksjoner, og til komplekse systemer eller
prosesser. Disse punktene skal ikke utdypes eller beskrives i detalj i programmeringen, men det
er gunstig å vurdere hvilke virkemidler det skal fokuseres videre på utover i prosjekteringen.
(33).

4.7.6.3 Avgrensning/ prioritering mellom miljøaspekter
På grunn av de miljømessige betraktningenes omfang i et byggeprosjekt vil man ofte få hensyn
som vil gå på bekostning av hverandre. Eksempel: krav til lavt energi forbruk, og samtidig krav
til mye dagslys. Dermed er man avhengig av en vekting av de forskjellige kriteriene. Vektingen
baseres på egen miljøpolitikk, miljøkonsekvensutredning, effektvurderinger, økonomiske
begrensninger, image, lovgivning, avgifter, etc. Utover dette er man avhengig av å avgrense
fokusområdene så det er de mest utslagsgivende miljøfaktorene som blir tatt med videre i
prosjekteringen.

4.7.6.4 Miljøstyring

Miljøprogram
For at valgte miljøhensyn skal ivaretas i planlegging, prosjektering, bygging og det ferdige
bygget må det lages et miljøstyringsprogram. Dette bør inneholde:
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•
•
•
•
•

Prosjektets rammebetingelser
Sammendrag av overordnet miljøvurdering
Avgrensning og prioritering mellom aspekter
Fastsettelse av miljømål/-delmål
Virkemidler som er aktuelle å overveie senere

For at miljømålene skal kunne brukes til å vurdere løsninger opp i mot hverandre og opp i mot
tidligere prosjekt er det viktig at målene så langt som mulig er tallmessig målbare.

Miljøplan
Miljøplanen beskriver hva som må gjøres for å oppfylle målene i miljøprogrammet, og skal
sørge for at dette tas hensyn til i videre prosjektering. I denne beskrives handlingene som skal til
for å oppfylle miljømålene, når og hvordan de skal utføres og hvem som skal ha ansvaret for
hver enkelt handling.
En miljøplan bør inneholde:
•
•
•
•

Aktivitetsplan
Organisasjonsbeskrivelse
Tidsplan
Budsjett

Aktivitetsplanen skal både beskrive hovedaktiviteter gjennom hele prosjektet, og en detaljert
plan som tar for seg forestående fase og bør beskrive:
•
•
•
•
•
•

Gjennomgang av materiale fra foregående fase
Liste over miljøvurderinger/-aktiviteter som skal gjennomføres
Utarbeiding av miljøkrav til anbudsgrunnlag
Utarbeiding av miljøstatus
Eventuell revidering av miljøprogram
Revidering av miljøplanen (32)

4.7.7 Miljøindikatorer
Et byggeprosjekt er meget komplekst og kan inneholde et stort antall nødvendige vurderinger. En
måte å forenkle på er å trekke sammen liknende vurderingskriterier i grupper og presentere disse
gruppevis med en miljøindikator. Slike indikatorer bør være kvantitativt målbare og presentert så
de ikke kan mistolkes. Indikatorer for grupper med lignende produkter eller konsepter bør utføres
på en fast måte så det er mulighet for sammenligning. For produkter er det utviklet en slik
metode som kalles ”Product Category Rules” (se punkt 4.7.9.1).
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Det er ikke alle miljøaspekter som er like relevante for hvert enkelt byggeprosjekt. Valg av
miljøindikatorer er derfor en viktig oppgave. For at de riktige indikatorene blir valgt er det viktig
at alle de miljøaspektene som virker inn på prosjektet blir kartlagt. I beslutningsprosessen gir
miljøindikatorene et forenklet bilde på en kompleks prosess, og gjør det oversiktlig å vurdere
forskjellige løsninger opp i mot hverandre for å komme fra til den optimale løsningen.
Miljøindikatorer kan brukes til å vurdere bygningen opp i mot definerte livsløpsmål,
sammenligne to eller flere bygninger, beskriver miljøegenskapene til bygningen og hvorfor de er
som de er.
I byggforskblad 470.201: Miljøindikator for planlegging og produksjon av bygninger, står det:
”Etter programmeringen er det i stor grad bestemt hvilke miljøaspekter som skal prioriteres.”
Dette tilsier at allerede i programmeringsfasen må alle relevante miljøaspekter være bestemt.

Utvikling av miljøindikatorer
Miljøindikatorer bør baseres på en grundig livssyklusvurdering. Her vurderes de aktuelle
miljøaspekter og mulige miljøpåvirkninger fra bygningsdeler og prosesser gjennom bygningens
livsløp. Med livsløp menes; fra utvinning av råvarer, gjennom produksjon og bruk og fram til
avhending1 av bygningen. Livsløpsvurderinger er nærmere beskrevet i punkt 4.7.11 (34).

4.7.8 Databaser for produktinformasjon

4.7.8.1 NOBB – Norsk Byggevarebase (generell produktinformasjon)
NOBB utvikles og vedlikeholdes av Norsk Byggtjeneste AS, som er Norges største formidler av
byggevaredata. Varer i NOBB gis et unikt varenummer og organiseres hierarkisk i varegrupper.
Dette er en database som er tilgjengelig via internett, med nærmere 600.000 artikler og gjør
produktinformasjon digitalt tilgjengelig for NOBBs abonnenter. NOBB i samarbeid med blant
annet SINTEF byggforsk jobber med å tilpasse NOBB til IFC modellen. Ved å koble den
informasjonen som ligger lagret i NOBB med en IFC modell går man fra generelle til konkrete
produsentavhengige bygningselementer (se figur 21).

1

Avhending - fjerning, riving
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figur 21: IFD + NOBB (35)

Norsk Byggtjeneste AS jobber opp i mot alle involverte parter i et byggeprosjekt,
(byggevarehandelen, byggevareindustrien, rådgivende ingeniører, arkitekter offentlige etater,
entreprenører, byggmestere og byggherrer) og eies av sentra
sentrale
le aktører i byggenæringen. Varer
blir beskrevet med tre forskjellige typer informasjon, grunndata, produk
produktdokumentasjon
tdokumentasjon og
produktbilder (se figur 22).

figur 22:: Informasjonstyper som tilføres produkte
produktene i byggevarebasen. EAN (European Article
Numbering) - verdens mest benyttede varenummereringssystem (strekkoder) (35).
(35)

En slik database muliggjør en mengde automatiske beregninger, alt fra mengde og pris
pri til
miljøpåkjenning, alt etter hvilken informasjon som tilegnes produktene (for
for miljøvurderinger må
ECOproduct brukes, se kapittel 4.7.8.2
4.7.8.2).
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4.7.8.2 ECOproduct (miljørettet produktinformasjon)
Norsk Byggtjeneste har i samarbeid med SINTEF byggforsk og NAL/ ECOBOX1 utviklet
ECOproduct, som er en database hvor bygningsprodukters miljøegenskaper vurderes.
Vurderingene gjøres på bakgrunn av de opplysningene som trengs for å få en miljødeklarasjon
type III (beskrives nærmere i kapittel 4.7.9.1). Eventuelt hvis en produsent ikke har utarbeidet en
godkjent miljødeklarasjon kan produkters miljøprofil likevel registreres hvis nødvendig
informasjon er tilgjengelig.
ECOproduct er et verktøy som skal hjelpe kunden i å tolke produsentens miljøinformasjon.
Produktenes vurderingskriterier rettes mot:
•
•
•
•

Inneklima
Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
Ressursbruk
Drivhuseffekt

De enkelte produktene kan sammenlignes og man får en oversikt som vist i figur 23.

figur 23: Sammenligning av produkter i ECOproduct - nivå 1 (36).
De miljødata som er ligger til grunn for resultatene i figur 23 kan leses ut ved å velge resultater
på et høyere nivå. Utover hovedområdene oppgis funksjonskrav som; fuktbestandighet, renholdsog vedlikeholdsegenskaper og teknisk levetid. SINTEF byggforsk har bestemt kriteriene for
karakterene, basert på anerkjente internasjonale metoder, standarder og kriterier der dette finnes.
Det vil i databasen opplyses om hva som er grunnlaget for de vurderinger som er tatt (for
eksempel egendeklarasjon eller tredjeparts kontrollert miljødeklarasjon) (35).

1

NAL - Norske arkitekters landsforbund, NAL/ECOBOX - senter for bærekraftig arkitektur og stedsutvikling.
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I tabell 3 står referanseverdier for en del forskjellige produktgrupper. I tidligfasevurderinger er
det slik generell og produktuavhengig informasjon som er nyttig. I ECOproduct er disse
referanseverdiene basert på gjennomsnittsverdier av alle produktene i databasen som hører
innunder de forskjellige produktgruppene. Etter hvert som referanseverdiene til de forskjellige
produktgruppene stabiliserer seg (på grunn av stort antall produkter i databasen) vil dette bli
tilgjengeliggjort på internett og være et godt vertøy for tidligfasevurderinger.

Produktgruppe
Asfalt takbelegg
Fasadekledning
Gulvbelegg
Himlingsplater
Membraner
Mineralull
Sement, mørtel
Sparkel, avrettingsmasse
Undergulv
Undertak
Veggplater (innvendig)
Vindtetting
Vinduer

Energitype
71.5
68.4
96.0
36.4
26.3
2.3
5.2
9.0
40.1
14.8
34.9
13.5
229.8

Avfallshåndtering
10.0
18.8
10.4
4.3
3.7
1.0
20.0
61.4
10.9
4.1
4.1
5.0
61.6

Drivhuseffekt
3.5
18.7
15.8
1.9
6.4
0.5
0.0
2.6
4.8
1.2
1.8
2.8
46.3

tabell 3: Referanseverdier1 for miljøprofiler lagt inn i ECOproduct (37)

Vurderingsgrunnlag for ECOproduct
ECOproduct gir ved første øyekast meget forenklet informasjon om noen emner som i
utgangspunktet er meget komplekse. Dette gjør at informasjonen er brukervennlig for alle som
trenger den, og kan lett brukes til vekting av produkter. At informasjonen fremstilles meget
enkelt betyr ikke at grunnlaget for de vurderingene som er gjort ikke kan gjenspeile en kompleks
virkelighet. Det enkelte produktet vurderes opp i mot de kriterier som er vist i figur 24 med en
tallmessig karakterskala fra 1 til 8, der 1 er utmerket og 8 er uakseptabel. Innen hvert
hovedområde kombineres resultatene fra de forskjellige underkriteriene, og man får den endelige
tallmessige karakteren som danner grunnlaget for de fargede markeringene i figur 23.

1

Referanseverdiene er et gjennomsnitt av produkter i databasen med samme funksjon (35).
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figur 24: Vurderingsgrunnlag for de fire hovedkriteriene (36)

For inneklima er det bestemt at hvert enkelt av disse underkriteriene er så viktige at hvis ett av
kriteriene får dårligste karakter vil denne bli bestemmende for den totale karakteren til
inneklima. Dette gjelder ikke for de andre hovedområdene.
Påvirkningen på drivhuseffekten beregnes kun ved CO2 ekvivalenter1 og vurderingen er i forhold
til gjennomsnittsverdiene til alle produktene i varedatabasen med samme funksjon.
De aspektene det tas hensyn til med tanke på ressursforbruk av materialer er om de er gjenbrukt,
resirkulert, bærekraftig fornybart, ikke fornybart eller ikke bærekraftig fornybart. Mye av det
samme går igjen for energiforbruk; fornybar eller ikke fornybar energi fra olje, naturgass og
kjernekraft som ligger bunnen av skalaen. De endelige resultatene for ressursforbruk, både for
materialer og energi, finnes ved å se på type og mengde kombinert. Mengde regnes på samme
måte som drivhuseffekten, i forhold til referanseverdiene i databasen (36).
1

CO2-ekvivalenter - bidraget fra hver gass til global oppvarming over en viss periode når en regner om til tonn CO2
(53)
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4.7.9 Miljødeklarasjoner og egendeklarering
4.7.9.1 Miljødeklarasjon1 type III (EPD2)
Miljødeklarasjon type III skal gi målbare miljødata på en forutbestemt form som gjør den
anvendelig for sammenligning av forskjellige produkter innen samme produktkategori. Dersom
slik sammenligning skal være mulig må følgende være sammenfallende for de betraktede
produkter:
•
•
•
•
•
•

Funksjonell enhet
Systemgrenser
Regler for allokering
Datakvalitet
Påvirkningskategorier
Modeller for effektvurdering og tolking

Disse punktene er nærmere beskrevet i kapittel 4.7.11.

Standarden (ISO/TR 14025) gir føringer for utvikling av miljødeklarasjoner og beskriver blant
annet:
•
•
•
•
•
•
•

Metoder for å samle inn og vurdere data
Valg av datakategorier til livsløpsregnskap og påvirkningskategorier til
livsløpseffektvurderingen
Sikring av kvaliteten3 på miljødata i form av relevans, nøyaktighet og usikkerheter
Metoder for å sikre at miljøinformasjon er relevant og ikke misledende
Kommunikasjonsmetoder med mulige kjøpere slik at ikke misforståelser oppstår
Metode for å forsikre seg om at framgangsmåter er i tråd med internasjonale
overenskomster
At sammenlignbarhet og bruk er tilstrekkelig spesifikk (38)

Det er utviklet to metoder for miljødeklarasjoner som brukes i norge:

1

Miljødeklarasjon - påstand som angir miljøaspektene ved et produkt.
EPD - Forkortelsen for Environmental Product Declaration. EPD brukes både i norsk og internasjonal
sammenheng om miljøvaredeklarasjoner.
3 Datakvalitet - Omfatter andel råmaterialer som har miljøinformasjon, hvor stor del av produktets livsløp som
inkluderes i miljøinformasjonen (for eksempel ”vugge til byggeplass” eller ”vugge til grav”) og en generell
vurdering av datakvaliteten.

2
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•

•

Miljøvaredeklarasjon (MVD); utviklet i et nordisk prosjekt, Nordic System for
Environmental Product Declarations (NIMBUS), og er beregnet for bruk på alle typer
produkter.
Økodek; utviklet spesielt for byggevarer av SINTEF byggforsk og Statsbygg i samarbeid
med produsenter i Norge (39).

Produkter som er deklarert innen samme metode kan sammenlignes, men ikke på tvers av
metodene.
Utarbeidelse av en miljødeklarasjon type III for et produkt kan gjøres enten internt eller eksternt.
For at et foretak skal kunne gjøre dette selv må de ha et sertifisert miljøstyringssystem. Skal man
få godkjent en miljødeklarasjon er man også avhengig av enten intern eller ekstern uavhengig
verifisering. Det er Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner som må godkjenne foretaks
miljøstyringssystem og utnevner verifisører (enkelte personer internt eller eksternt). Stiftelsen er
etablert etter initiativ fra NHO1 og Byggenæringens Landsforening (BNL) i 2002 og blir også
kalt EPD - Norge.
For at et produkts miljødeklarasjon skal være sammenlignbar med et annets innenfor en
produktkategori er det viktig at de utarbeides likt uavhengig utvikler. For å sørge for dette
utvikles det produktkategoriregler (PCR2). Slike regler bestemmer krav og retningslinjer for
utarbeidelse av EPD for en produktkategori. Disse reglene dokumenteres i et PCR-dokument,
som må godkjennes av Verifikasjonskomiteen til EPD-Norge. Utviklingen av PCR-dokumentet
krever samarbeid på tvers av flere bedrifter innen samme bransje, og andre mulige interessenter.
Eksempelvis vil et PCR-dokument for bygningsplater tillate at det utarbeides miljødeklarasjoner
for alle typer bygningsplater; sponplater, fiberplater, gipsplater etc.
Verifisering av miljødeklarasjon kan utføres internt eller av en ekstern tredjepart. Hvis
miljødeklarasjonen skal rettes mot en kunde og ikke kun mot andre virksomheter må det benyttes
tredjeparts verifisering (38). Føringer og krav til miljødeklarasjoner type III beskrives av den
internasjonale standarden; ISO/TR 14025 og til slik deklarasjon stilles det krav til en
livsløpsvurdering (39).

4.7.9.2 Egendeklarerte miljøutsagn
Dette er den enkleste formen for miljødeklarasjon av et produkt, baseres på ISO 140213, og
krever ikke livsløpsvurdering. Bruksområdene til slike utsagn er beskrivelse av konkrete
egenskaper til et produkt (for eksempel gjenvinnbart), eller at det ikke innholder visse stoffer.

1

Næringslivets Hovedorganisasjon
PCR – Product Category Rules, engelsk for produktkategoriregler
3
ISO 14021 - Environmental labels and declarations -- Self-declared environmental claims
2
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Krav som er gitt miljøutsagn er at det:
•
•
•

Ikke er rom for misforståelse eller mistolking på grunn av utelatte relevante fakta
Er konkret for miljøaspektet eller miljøforbedringer som påstås
Presenteres på en slik måte at de ikke gir inntrykk av å være gransket eller sertifisert av
uavhengig tredjepart hvis dette ikke er tilfelle (39)

4.7.10 Praktisk bruk av miljødeklarasjoner
Det er ikke nok å basere innkjøp på miljødeklarasjoner alene. Den avgjørende vurderingen må i
tillegg baseres på funksjonelle, økonomiske og samfunnsmessige krav, og en vurdering av
eventuelle bruks- eller behovsendringer i framtiden.
Metoden for å sammenligne miljødeklarasjoner deles opp i prioritering mellom og innenfor
utvalgte delområder, etterfulgt av sammenligning av produkter innen samme produktområde.
Relevante vurderingskriterier med lignende egenskaper grupperes i hensiktsmessige delområder.
Eksempler på delområder er (hentet fra miljødeklarasjonsmetodene MVD og Økodek, se punkt
4.7.9.1):
•
•
•
•
•
•

Forbruk av material-, areal- og vannressurser
Utslipp og miljøpåvirkninger
Håndtering av avfall
Kjemikalier
Energiforbruk
Inneklimapåvirkning

Til dags dato eksisterer det ikke noe standard format for miljødeklarasjoner, noe som gjør at
sammenligning på tvers av metoder ikke er mulig.
Prioritering både mellom og innad i delområdene baseres på miljøpolitikk fra direkte og
indirekte involverte parter, som stat, kommune, miljøorganisasjoner, byggherre, bruker, etc. I
tillegg til ytre påvirkninger vil valg av metode være med på å gi føringer for resultater.
SINTEF byggforsk har i samarbeid med Statsbygg foreslått i detaljblad 470.112: Miljøriktig valg
av produkter og bruk av miljødeklarasjoner (2002) et sett med miljøprioriteringskriterier. Disse
kriteriene er både av generell og spesifikk karakter (ligger i vedlegg A).
I sammenligningen vurderes først det området med høyest prioritet, og deretter kommer de
resterende i rekkefølge basert på synkende prioritet. Produktene vurderes og gis en innbyrdes
prioritering for det betraktede delområdet. Det kan være aktuelt å utelate produkter basert på
måloppnåelse i henhold til de enkelte kriterier, og dermed luke fram de produktene som er
optimale for bruksområdet (se vedlegg B). En annen framgangsmåte er å vente med utlukingen
til alle produktene er vurdert og da se på helheten til det enkelte produkt (se vedlegg C).
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Statsbygg har i samarbeid med SINTEF byggforsk og Økobygg utviklet en veileder til
”miljøriktig valg av byggevarer - for evaluering av byggevarer med miljødeklarasjon”. Denne
veilederen er et eksempel på metodikk for praktisk bruk av miljødeklarasjoner og kan finnes på:
www.statsbygg.no/vmiljo/Veilederen.pdf (39) .

4.7.11 Livsløpsvurderinger1
Livsløpsvurderinger bør gjøres for den enkelte bygningskomponent og -prosess, men også for
bygningen som helhet gjennom bygningens livsløp, fra ”vugge til grav” (se figur 25).
Livsløpsvurdering er en metode som skal:
•
•
•

sette opp et regnskap for inngangsfaktorer til og utgangsfaktorer fra et produktsystem, og
innad mellom enhetsprosesser
evaluere de potensielle miljøpåvirkningene som følger av disse inngangs og
utgangsfaktorene
tolke regnskapet og de potensielle miljøpåvirkningene

Råvarer

Transport

Produksjon

Transport

Byggeplass

Bruk

Riving

Transport

Avskaffelse

figur 25: "vugge til grav" prinsippet

Inngangs- og utgangsfaktorer omhandler både til og fra omgivelsene, og til og fra andre
enhetsprosesser eller produktsystemer:
•
•
•

Inngangsfaktorer fra miljøet; type og mengde materiale og energi forbrukt for å kunne
initiere den aktuelle enhetsprosessen.
Utgangsfaktorer til miljøet; miljøpåvirkninger som utslipp til vann, luft og jord, støy og
varme generering fra den aktuelle enhetsprosessen.
Til og fra andre enhetsprosesser eller produktsystemer vil dette være parametre som
tjenester, produkt, materiale, energi og avfall til behandling.

Disse faktorene bør så langt det lar seg gjøre være elementære faktorer, noe som vil si at de skal
følges fra de hentes i naturen til de returneres i naturen. En enhetsprosess kan resultere i flere
produkter som går videre til nye produktsystemer utenfor det betraktede. Dermed må det
bestemmes hvor stor andel som skal belastes det betraktede produktsystemet og hvor mye som
1

Livssyklusvurderinger - Life Cycle Assessement (LCA)
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skal bli til nye inngangsfaktorer til tilstøtende produktsystem. Denne fordelingen kalles
allokering og baseres ofte på produktets verdi eller masse.
Alle aktiviteter i livsløpet til en bygning kan beskrives som enhetsprosesser, fra enkeltstående
arbeidsoperasjoner til komplekse prosesser. Disse kobles sammen av energi- og
materialstrømmer (inngang- og utgangsfaktorer).
Livsløpsvurderingen bygger ikke på produktet, men på produktsystemet. Produktsystemet er en
modell av et livsløp som dekker produktets produksjons-, bruks- og avfallsrelaterte prosesser (se
figur 26). Rammene til produktsystemet settes av systemgrensene, som fastsetter hvilke
enhetsprosesser produktsystemet skal inkludere.

figur 26: eksempel på produksjonssystem (34)
Det er betydelig mindre miljøbelastning ved å bruke gjenvunnet materiale i produksjon enn å
bruke nye råvarer. Dette burde framkomme av hvilke miljøbelastninger som tilegnes de
forskjellige tilstøtende produksjonssystemene. I de tilfeller der produktsystem baseres på nye
råvarer er det naturlig at alle miljøbelastninger forbundet med råvareutvinning og foredling
tilskrives ”primærproduktets” produktsystem. Derimot hvis et produktsystem basers på
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gjenvunnet materiale bør det kun belastes med de miljøbelastningene som er knyttet til
gjenvinningsprosessen og eventuelt nye materialer som tilføres. Miljøbelastningen fra avfall som
ikke gjenbrukes belastes det produktsystemet der det er produsert, mens det er det siste
produktsystemleddet i gjenvinningen som vil belastes med den resterende avfallsmengden (34).

Faser i en livsløpsvurdering
Livsløpsvurderingen består av fire overordnede faser (se figur 27).

figur 27: hovedfasene i en livsløpsvurdering (34)
Innunder disse fasene kommer:
•
•
•
•
•
•

Utvinning/ framstilling av råvarer
Produksjon
Sammenstilling på byggeplass
Bruksfase (drift og vedlikehold)
Riving og avhending (gjenbruk, gjenvinning eller deponi)
Transport av råvarer til produksjon og bygningsmaterialer til byggeplass

Fase 1 - fastsettelse av hensikt og omfang
Forskjellige parter skal involveres i livsløpsvurderingen og det er derfor viktig at resultatene
framstilles slik at de er tilpasset mottakeren. Aktuelle involverte er; byggherrer, produsenter,
forbrukere, rådgivere, myndigheter, etc. Vanlige intensjoner med livsløpsvurderingen er:
•
•
•

Sammenligne alternative produkter
Identifisere områder i livsløpet hvor man oppnår størst miljøforbedring med minst innsats
Utarbeide miljødeklarasjon for et produkt

Livsløpsvurderingens omfang skal inneholde:
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•
•
•
•
•
•
•

Produktsystem funksjoner
Den funksjonelle enheten1
Produktsystem som skal undersøkes
Systemgrenser
Innledende krav til datakvalitet
Framgangsmåte for allokering
Velge hvilke miljøpåvirkninger som skal evalueres ved effektvurdering og tolkning

Fase 2 - Livsløpsregnskap
Ved å fastsette og summere alle enhetsprosessenes inngangs- og utgangsfaktorer for et
produktsystem vil man kunne bestemme den totale miljøbelastningen til produktsystemet. Denne
prosessen kalles livsløpsregnskap. Det er hensiktsmessig å ta hensyn til kun de relevante
inngangs- og utgangsfaktorer, og derfor utarbeide kriterier for å inkludere og ekskludere faktorer
avhengig av deres påvirkning på resultatet til livsløpsvurderingen.
Det vil være hensiktsmessig at en livsløpsvurdering skal kunne gi resultater innenfor mange
forskjellige områder. Man må derfor definere de nødvendige og hensiktsmessige funksjonelle
enhetene som beskriver hvert område. All material- og energiflyten i hele produktprosessen
fordeles på sine tilhørende funksjonelle enheter og alle områdene summeres enkeltvis.

Fase 3 - Livsløpseffektvurdering
Gjennom en livsløpseffektvurdering skal produktets mulige miljøpåvirkninger vurderes. Denne
prosessen kan deles opp i tre faser:
•
•
•

Klassifisering; dele inn resultatene fra livsløpsregnskapet i forskjellige
påvirkningskategorier, ut i fra deres miljøpåvirkning.
Karakterisering; lage hensiktsmessige modeller til framstilling av regnskapsdata innen de
enkelte påvirkningskategorier.
Vekting; innad mellom påvirkningskategorier

Fase 4 - Livsløpstolkning
Resultatene fra livsløpsregnskapet og livsløpsvurderingen tolkes i form av konklusjoner som skal
gi føringer til de endelige beslutningstakere. Resultatene i livsløpstolkningen vurderes deretter
sammen med de andre fags vurderinger for å finne løsninger som er gunstige på tvers av
fagområdene. Et eksempel på dette kan være å bestemme det tiltaket som gir størst mulig
miljøeffekt per krone (34).
1

Funksjonell enhet er enheten til en referanseverdi for kvantifisering av inngangs- og utgangsfaktorer som er
karakteristiske for det som skal beskrives. For eksempel energiforbruk/m2 eller m2 over byggets levetid.
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4.7.12 Avfallsbesparende bygging
Byggforsk definerer avfall som:
”Materialer
aler fra tilvirkning, byggeprosess, drift og riving som ikke inngår i bygningskroppen,
men som kan ombrukes, gjenvinnes eller som går til deponi
deponi” (40).
Årlig står byggenæringen ansvarlig for en avfallsmengde tilsvarende avfallet
et til samtlige norske
husholdninger. Dette kombinert med stadig mer fokus rettet mot gjenvinning, returordninger og
resirkulering gir grunnlaget for betraktelige kutt i bransjens avfallsmengde til deponi.

Sortering
2%
Deponering
38%

Dekkmasse
7%
Biologisk
behandling
2%

Annen
disponering 6%
Material gjenvinning
18%

Forbrenning med
energiutnytting
27%

figur 28: avfallsbehandling
dling fra byggenæringen - data hentet fra statistisk
tatistisk sentralbyra (41)

Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse skaper betraktelig mindre avfall enn riving med
påfølgende nybygging.
Den funksjonelle enheten til avfallsgene
avfallsgenerering
rering er avhengig av areal, og effektiv arealutnyttelse
vil derfor være kritisk for lavt avfallsnivå. For eksempel vil det være gunstig å gjøre møterom
tilgjengelig for flere brukergrupper i motsetning til at hver brukergruppe skal ha sine egne. Målet
må være at rom med fleksible bruksområder som står minst mulig ubrukte.
En mer kompleks bygningsform vil i utgangspunktet skape større mengder avfall enn enklere
bygninger, hvis ikke spesielle tiltak fattes. Dette gjelder også for materialsammensetningen i
bygningen,
gningen, enkle løsninger gir mindre kapp og letter sorteringen ved oppføring og riving.
Bruk av prefabrikkerte bygningsdeler fører avfallshåndteringen vekk fra byggeplassen over på
produsenten. Totalt sett vil dette kunne gi mindre avfall da det er letter
letteree å organisere sortering,
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retur og gjenvinning og bruk av tilpassede materialer gir lite kapp. Prefabrikkerte deler kan også
utformes på måter som letter demontering og sørger for enkel adskillelse av materialer som skal
separeres i gjenvinningsprosessen. I de tilfeller der det ikke er mulig å bestille ferdig tilpassede
materialer kan det vurderes å velge bygningsutforming på bakgrunn av de valgte materialenes
dimensjoner.
Det er viktig å utforme bygninger på en måte som gjør at man enkelt kommer til tekniske
installasjoner, og bygningsdeler som har kortere levetid enn resten av bygningen. Dermed krever
ikke utskiftninger unødvendig riving av andre bygningsdeler. Ved valg av materialer er det viktig
å ta hensyn til den totale kostnaden, anskaffelse, vedlikehold og levetid. Bygningselementer med
lang levetid vil i tillegg til redusert avfallsgenerering kunne gi den totalt beste økonomien selv
om de er dyrest i anskaffelse. Dersom bygningsdeler skal kles inn av andre deler er det gunstig at
disse har like lang levetid. Det er hensiktsmessig å ta høyde for framtidige bruksendringer og
endringer av planløsninger ved å:
•
•

Benytte bygningsdeler som kan demonteres og flyttes
Planlegge innvendige bærekonstruksjoner som gir gode muligheter for bruksendringer
eller endringer av planløsninger (se punkt 4.7.5).

Samfunnets økte miljøfokusering vil kunnes bidra til økte avgifter ved deponi av avfall. I tillegg
er prisen betraktelig høyere ved innlevering av blandet avfall enn sortert avfall. Samlet gjør dette
at sortering og redusering av avfall til deponi vil gi betydelige utgiftsreduksjoner.
I tillegg til oppføring av bygningen genereres det avfall fra grunnarbeider og eventuelle
overskuddsmasser. Dermed er det hensiktsmessig å etterstrebe massebalanse slike arbeider.
I byggforsk detaljblad: 501.101 Planlegging og bygging med lite avfall spesifiseres
avfallsreduserende tiltak som er relevante for tidligfase, og veiledning til egenskaper og
håndtering av materialer i forbindelse med avfallsgenerering (se vedlegg D og E) (40).

4.7.13 Energieffektive bygg

4.7.13.1

Overordnet fremgangsmåte

Det er utviklet en tre trinns strategi for smart energiprosjektering; Trias Energetica (se figur 29).
Trinnene er:
•
•
•

begrens behovet for energi så mye som mulig ved utnyttelse av passive strategier
bruk mest mulig fornybar energi til å dekke resterende energibehov
dersom det allikevel er behov for bruk av fossilt brensel, finn de prosessene og brenslene
som forurenser minst mulig
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Bruke renest mulig fossil energi

Utnytte fornybare energikilder
behovet
Reduser behovet for energi

figur 29: Trias Energetica
Første del av energiprosjekteringen skjer i programmeringen, og da må overordnede krav til
energiforbruk og miljøbelastning bestemmes. Kravet kan enten relateres til et referansenivå1 eller
energiklasse. Neste skritt er å fastsette krav til mer konkrete bygningsrelaterte prosesser som for
eksempel belysning, ventilasjon, avkjøling, etc. De aktuelle kriteriene som bør betraktes finnes i
vedlegg F.

4.7.13.2

Bygningsplanlegging som reduserer behovet for energi

Romoppvarming står for gjennomsnittelig 3/5 av en bygnings energiforbruk, og det er her man
kan få de største utslagene. For eksempel ved varmegjenvinning av ventilasjonsluften kan
omtrent 1/3 av denne oppvarmingen reduseres.
Boligens areal og volum er en av de mest utslagsgivende faktorene på energiforbruket.
Arealutnyttelse er derfor en nøkkelfaktor som bidrar til å redusere det oppvarmede arealet pr.
bruker i tillegg til både kostnads- og miljøeffekter på grunn av en mindre total bygningsmasse.
Forholdet mellom ytterflate og oppvarmet volum er også avgjørende, så mindre ytterflate i
forhold til volum gir lavere energiforbruk. Ved å sørge for en enkel ytre form (kubisk mest
gunstig) og/eller sammenkobling av boenheter vil man kunne oppnå dette.
Solenergi er en viktig gratis energikilde, og ved riktig mengde og plassering av vindusflater og
varmelagring i tunge konstruksjoner2 vil dette kunne gi større effekter enn å redusere ytterflaten.
Dette siste alternativet gir større arkitektonisk valgfrihet ved utforming av bygningen, men begge
disse alternativene bør betraktes.

1

Gjennomsnitt for den planlagte bygningstypen

2

Tunge konstruksjoner består av materialer med stor varmelednings- og lagringsevne (betong, fliser, etc.), som
dermed kan magasinere varme og jevne ut temperaturer i en bygning. En ulempe er ved behov for raske temperatur
endringer da materialer med stor varmelagringsevne også har stor varmetreghet.

Masteroppgave av Andreas Holmqvist - valg av byggesystem i tidligfase

59

Fagområder som er relevante for kravsetting i tidligfaseprogrammering
Energiforbruket er avhengig av størrelsen på ytterveggene, deres orientering, vindusplassering og
materialvalg. For god utnyttelse av solenergi:
•

•
•
•

Sørvendt plassering av størst vegg med mye vindusflate og tunge materialer (øst- eller
vestvendte fasader får 2/3 av effekten) - gunstig med for eksempel to etasjer mot sør og
en mot nord.
Tilnærmet vertikale flater utnytter effekten av den lave vintersola.
Mørke farger.
Unngå skyggelegging fra tilstøtende bygninger eller omgivelser.

Norsk klima har stor klimavariasjon fra årstid til årstid og man er da avhengig av bygninger som
enkelt tilpasses dette. I vintermånedene er det hensiktsmessig å få så mye energi fra sola som
mulig, mens i varmere deler av året kan det være nødvendig med avkjøling av bygningen. Vind
på en bygning virker avkjølende på fasade og kan skape trekk gjennom utette bygningsdeler, så
vindavskjerming er en god måte for energibesparelser. I figur 30 vises forskjellige løsninger på
sol- og vindavskjermende klimatilpassede tiltak som ikke er energikrevende.

figur 30: effekter av lys- og vindavskjerming
(42)
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Ved å plassere boliger i nærheten av arbeidsplasser, butikker og transportårer oppnår man god
energieffektivitet. Nødvendigheter, som butikker, kollektivtransport, etc., burde ligge innen
gangavstand, veinettet bør minimeres og tekniske anlegg fra flere boliger legges samlet i grøfter.
Forskjellige deler i en bygning har forskjellige oppvarmingsbehov, og en hensiktsmessig
planløsning der varme rom ligger samlet og så langt som mulig uten kontakt med yttervegger er
hensiktsmessig for minst mulig varmetap til omgivelsene. Kalde rom, som soverom, boder og
ganger er det gunstig å plassere på kald side; mot nord eller den vindutsatte siden av huset. I
figur 31 ser man et eksempel på hensiktsmessig planløsning (42).

figur 31: energieffektiv planløsning med en varm kjerne og gunstig gruppering av rom

Lokalklimatiske forhold
For å kunne oppnå en bygning som er orientert, plassert og utformet tilpasset til de
lokalklimatiske forhold er det viktig med en kartlegging av disse. Generelle klimatiske faktorer
det er viktig å ta hensyn til:
•
•
•
•
•

Sol
Vind
Snødrift
Snøfonner i terreng
Vegetasjon

Spesielt for byområder gjelder:
•

Overflatematerialer på omkringliggende bebyggelse:
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Bybildet preges av asfalt og betongdekkede flater og bygninger (asfalt, betong,
etc.) som kan motta og lagre mer energi enn områder med vegetasjon.
•

Fordamping:
I vegetasjon lagres det mer fukt i grunnen enn i byområder som er stort sett
asfalterte. Fordampningen av denne fukten virker avkjølende på grunnen og
grunnen i byområder vil derfor varmes opp fortere og til høyere temperaturer.

•
•
•

Refleksjonsegenskaper til omkringliggende bebyggelse
Menneskelige aktiviteter med betydelig varmeproduksjon
Lokale lavtrykk:
Punktene over beskriver prosesser som på varme dager vil gi øket temperatur,
som igjen gir lokale lavtrykk.

•
•

Bebyggelse og omgivelsers påvirkning på vindfeltet
Luftkvalitet:
Dårligere i byer på grunn av mer forurensning og dårligere sirkulasjon, utpreget
om våren og vinteren

Det er også nødvendig å se på hvilke påvirkninger bygningen selv skaper på klimaet helt i
nærheten av seg som kan virke inn på bygningen selv. Utover energibetraktninger er det viktig å
betrakte det ytre miljøet med tanke på komfort for brukerne (ikke for vindutsatt, gode solforhold,
etc.).
(43)
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5 Integrering av kravspesifikasjoner fra programmet til IFC
modellen

IFC

5.1 Programmeringsmetode utviklet av IAI for bruk i IFC modell
IAI har utviklet en metode for programmering av byggeprosjekter som er hensiktsmessig for
tilpassning til IFC modellen. Denne skal sørge for at kravene som settes i programmeringsfasen
dokumenteres på en måte som gjør at de blir tatt hensyn til gjennom hele prosjektets livssyklus,
og at dermed resultatet blir som programmert. Krav, ønsker og behov kan endre seg gjennom
prosjektet etter hvert som ny informasjon dukker opp, noe som igjen kan føre til endringer i
programmet. Metoden som er beskrevet skal muliggjøre sporing av slike endringer.
Programmering er en prosess som bør gå helt fra ide og til ferdigstillelse av bygningen, eller helt
til avhending av bygningen. Dette er for å plukke opp bruks-, behovs- og målendringer som
dukker opp underveis. Programmeringen som omtales i denne oppgaven defineres å vare fram til
skisseprosjektet. For at denne metoden skal være gjeldende ved sammenligning og vurdering av
alternative konsepter må man ikke gå mer i detalj enn det er grunnlag for. Dette detaljnivået
beskrives for de enkelte fagområdene i kapittel 4 (44).
Programmering fulgt av denne metoden skal:
•
•

Fastsette alle nødvendige krav som må defineres i tidligfase og kontrollere om disse blir
fulgt i senere faser i bygningens livssyklus
Sørge for at programmet kan eksporteres til IFC og dermed kobles til prosjektets BIM

5.1.1 Planlegging av programmet
Her skal programmets hovedmål og vurderingskriterier fastsettes i samarbeid av arkitekt og eier.
Planleggingen skal:
•
•
•
•

Fastsette og planlegge oppgaver som skal utføres i programmeringen
Fastsette programmeringens mål
Identifisere de primære informasjonskildene
Fordele ansvar
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5.1.2 Samling av informasjon som ligger til grunn for programmet
En del overordnet informasjon er samlet i forkant av denne fasen, som grunnlag for å kunne
planlegge programmet. Den aktuelle informasjonsinnhentingen vil dekke:
•
•

•
•
•

Utvikle skjema for registrering av nødvendig informasjon for de aktuelle områder eller
funksjoner.
Undersøkelser av eventuell eksisterende fasiliteter som er del av prosjektet eller lignende
prosjekter. Dette skal gi grunnlag for å vurdere løsninger opp i mot tilsvarende
eksisterende bygninger med tilsvarende bruksområde.
Gjennomgang av informasjon fra brukere og litteraturstudier på lignende prosjekter.
Utføre undersøkelser og intervju av relevante involverte parter.
Kontrollere anskaffet informasjon og innhenting av manglende informasjon.

5.1.3 Evaluering av området til og rundt bygningen
Dette inkluderer orientering og plassering på tomt og i området generelt, med blant annet fokus
på atkomst til den planlagte bygningen.

5.1.4 Organisering og analysering av innhentet informasjon
Informasjonen skal her presenteres på en måte som er gunstig for å kunne vurdere løsninger mot
hverandre, analysere og lage kalkyler. Altså bør kravene kunne beskrives tallmessig eller med
andre sammenlignbare verdier. Programmet skal nå utvikles basert på denne informasjonen.
Prosesser som inngår er:
•
•

•

•

Fastsette krav til bygningen basert på de overordnede aktivitetene som bygningen skal
brukes til og relasjonene mellom dem.
Relasjonsdiagram:
o Områder - aktiviteter
o Over og under aktiviteter (for eksempel sykehus som overaktivitet og kirurgisk
avdeling som underaktivitet)
o Krav - aktiviteter
o Krav - områder
o Mellom områder; soneinndeling
Arkitekten kommer med utkast til arkitektoniske grovutforming, basert på minst mulig
føringer fra programmet for å ikke forhindre at løsninger dukker opp. Her skal designeren
få ganske fritt spillerom til arkitektonisk planlegging.
Prosjektets arkitektur utvikles basert på områdeorganiseringen etter områdekrav og relasjoner, eller områdeorganiseringen tilpasses en arkitektonisk løsning som faller
innenfor kravspesifikasjonene.
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•
•

Analyse av de forskjellige alternative løsningene basert på generelle og romlige krav i
programmet.
Løsningene sammenlignes og en eller flere løsninger tas med videre i betraktningen.

5.1.5 Endelig valg av løsning
•
•
•

Endelig avgjørelse av hvilken løsning som skal danne grunnlaget for videre prosjektering.
Løsningen vurderes systematisk opp i mot budsjettet og eieren av prosjektet gir endelig
godkjenning.
Brukere, involvert ekspertise og andre involverte går over løsningen og kommer med
eventuelle nødvendige endringer (44).

Program-planlegging

Informasjons
innsamling

Organisering og
analyse av
informasjon

Byggeprogram er
klart

Område evaluering

figur 32: programmeringsprosessen (44)
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5.2 Strukturering av krav tilpasset IFC modellen

5.2.1 Generelt
Tidligfaseprogrammeringen blir brukt som utgangspunkt for prosjekteringsprosessen, og det er
dermed viktig at resultatene herfra er med gjennom hele bygningens livssyklus. I dagens
prosjektering er det ikke vanlig med noen strukturert lagring eller oppfølging av resultatene fra
programmeringen. I stor grad er det enten kun i hukommelsen til de involverte, eller i referater
og notater fra programmeringen denne informasjonen oppbevares. I komplekse byggeprosjekter
må man systematisere kravene for å holde oversikten og kunne se de i forhold til hverandre,
vekte og gjøre vurderinger. Ved å utforme og lagre kravene på en måte som er kompatibelt med
IFC standarden vil man kunne skape den direkte koblingen mellom programmerte krav og en
betraktet BIM.
Utover i prosessen dukker ny informasjon om prosjektet opp og gir grobunn for endrede
løsninger, som igjen kan føre til endrede krav. I mange prosjekter baseres endrede løsninger på
den forrige løsningen, ikke på kravene som ligger til grunn for den. En rekke slike endringer uten
fokus på krav vil kunne føre til at resultatet i betydelig grad kan avvike fra det som var planlagt i
programmet. I visse tilfeller kan dette føre til at bygningen ikke kan utføre sine funksjoner som
planlagt (se figur 33).

figur 33: endringer basert på tidligere løsninger kan føre sluttproduktet langt fra det som er
programmert (45)

Ved å koble kravspesifikasjonene, med logg over endringer, med designverktøyene som skal
brukes vil man kunne sørge for at det er de programmerte kravene som ligger til grunn for de
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vurderingene som tas utover i prosjekteringen. IFC modellen (IFC 2x2) har ikke utviklet en
logisk struktur for lagring av kravspesifikasjoner. Disse kan lagres på samme sted i IFC
modellen som de løsningene og designet de tilhører. For eksempel krav til dør kan lagres
innunder IfcDoor sammen med spesifikasjonene til en dør i BIMen. Dette vil være å tilføre enda
større mengder informasjon på samme sted uten noen spesifikk avgrensing mellom krav og
løsning, og vil ytterligere kunne komplisere IFC modellen.
Arto Kiviniemi1 foreslår i sin doktorgradsavhandling en modell for kravspesifisering for
arkitektonisk utforming koblet til IFC standarden. Løsningen baseres på resultater fra
byggeprosjekter av typen kontor- og laboratoriebygninger. I modellen skal krav og løsning
holdes adskilt, men med en kobling seg i mellom.
Denne modellen baseres på disse hovedpunktene:
•

Gruppering av prosjektinformasjon fordelt på krav, design, produksjon og vedlikehold
(drift)

•

Krav fordelt på forskjellige detaljeringsnivåer

•

Direkte2 og indirekte3 krav

Ytterligere må de tilhørende objektene som påvirkes av indirekte krav, som stammer fra direkte
krav til et annet objekt i modellen, identifiseres. Enhver del, område, rom eller funksjon i en
bygning kan være et objekt i IFC modellen.
To nøkkelpunkter for å forbedre bevaringen av løsninger fra programmeringsprosessen er:
•

De prosjekterende skal kunne styre og oppdatere endrede krav

•

De prosjekterende skal lett kunne finne kravene koblet til den betraktede oppgaven

Dette vil kunne føre til at endringer kontinuerlig rettes mot det som er programmert (se figur 34),
eller at både endringer og det programmerte endres bevisst underveis (se figur 35).

figur 34: endringer rettet mot det som er opprinnelig programmert
1

Arto Kiviniemi - finsk arkitekt (24 års erfaring) og forsker ved Stanford universitet
Direkte krav – krav definert av bruker og andre involverte aktører
3
Indirekte krav – krav som kan avledes fra direkte krav, altså ikke krav som er definert men må oppfylles for at
direkte krav skal kunne oppfylles. For eksempel et direkte termisk krav til et rom vil gi indirekte krav til isoleringen
av veggene rundt.
2
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figur 35: endring av løsning og krav parallelt underveis i prosjekteringen

Problemene på grunn av manglende kobling mellom programmert og prosjektert baseres i
hovedsak på:
•

Manglende normalisert metode for utvikling av kobling mellom kravspesifikasjoner og
modell

•

Manglende normalisert metode for å utlede de indirekte kravene fra de direkte

Metoden til Kiviniemi skal baseres på:
•

Prosjektering som en informasjonsprosess

•

Eksisterende metoder for samling av krav og hierarkisk strukturering av disse

•

Forskning fra University of California, Berkley

•

Den eksisterende IFC modellen og tidligere implementeringer

•

BLIS (Building Lifecycle Interoperable Software) implementation views.

BLIS prosjektet skal gi føringer for det enkelte fag eller prosess for:
•

Hvilken informasjon er nødvendig for den enkelte oppgave

•

Hvordan informasjonen som skal presenteres tilpasset IFC modellen

Denne informasjonen blir publisert på www.blis-project.org og dekker implementering av
forskjellige fag- eller prosjektspesifikke informasjonsutvekslinger. Prosjektet ble startet av en
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gruppe IAI medlemmer, og skal støtte informasjonsutvekslingen mellom spesifikke fag,
oppgaver eller prosesser.
BLIS prosjektet danner grunnlaget for Kiviniemis modell som skal inkludere føringer for flere
nye kravspesifikasjoner og deres link med IFC modellen (se vedlegg G). I de tilfeller denne
utvidede modellen ikke er tilstrekkelig kan man tilknytte prosjektspesifikke egenskapssett der
dette finnes i IFD library. Den prosessen som betraktes videre fra BLIS prosjektet er koblingen
mellom brukerkrav og områdeplanlegging opp i mot arkitektonisk design, altså krav og løsning.
Kiviniemis modell skal definere kravspesifikasjonene på IFC format og målet er at
modelleringsverktøy skal kunne bruke disse som grunnlag for videre design. Kravene skal kunne
visualiseres i et modelleringsverktøy som en romoversikt uavhengig av endelig plassering eller
geometri, men kun basert på programmerte størrelser og krav. Neste skritt er å kunne koble
kravene til det som faktisk er modellert, og dermed kunne kjøre avvikskontroller. Dette går an
ved å tilføre informasjon om krav til en BIM i en felles modell, eller å holde disse adskilt og
synkronisere disse opp i mot hverandre. Kiviniemi har valgt å bruke den siste fremgangsmåten,
da dette forhindrer videre komplisering av BIMen (45).

5.2.2 Ytre krav fra myndigheter og forskrifter som bør kobles til IFC modellen
Hvilken informasjon som skal kobles til IFC modellen er avhengig av type prosjektet. En del
krav gjelder uavhengig av prosjekttype og hvis disse skal kobles mot IFC modellen er man
avhengig av at dette kan gjøres automatisk, for eksempel som ”kravpakker”. Grunnen til dette er
at slike krav som ligger i forskriftene er omfattende og inneholder store mengder krav og
informasjon, og vil gi mye arbeid ved manuell tilkobling til modellen. Hvis det ikke er mulig å
tilknytte slike ”kravpakker” bør man velge de kravene i forskriftene som går spesifikt på
prosjektet, og da tilse at de prosjekterende har oversikt over de generelle kravene.
Andre ytre krav fra samfunnet som bør inkluderes i IFC modellen:
•

Tilpasning til lokal topografi

•

Krav satt direkte eller indirekte fra naboer og andre relevante interesseorganisasjoner (45)

5.2.3 Metoder for kobling mellom kravspesifikasjonen og BIMen
Koblingen mellom krav og modell er avhengig av størrelsen på prosjektet, og varierer fra enkel
manuell eksport og import av IFC modeller til bruk av flere modellservere parallelt. Alternative
løsninger er:
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•
•

Bruk av SABLE1, som muliggjør at et prosjekt er oppkoblet mot flere forskjellige IFC
modell servere samtidig (se figur 36).
Bruk av en IFC kompatibel modell server2. Vanligvis jobber man på mindre deler av en
helhetlig modell, og modellen er ofte lagret som en fil og ofte kategorisert på fagområder.
Hvis man for eksempel skal gjøre en kollisjonssjekk for et rom mellom samtlige fag
muliggjør modell server teknologien å hente ut kun det betraktede rommet fra de større
modellfilene. Dette er meget arbeidsbesparende for den enkelte PC.

•

Kobling direkte mellom programmer for henholdsvis BIM programmer og
kravspesifikasjons programmer (kun enkelte som støtter dette).

•

Import og eksport av IFC filer. Denne løsningen byr på problemer da man manuelt må
oppdatere de enkelte modellene når for eksempel kravspesifikasjoner endres. Dette gjør
at modellen ikke er kontinuerlig oppdatert, men må oppdateres manuelt (45).

figur 36: overføring fra forskjellige brukere gjennom SABLE til forskjellige modell servere.
SOAP (Standard Object Access Protocol) er en protokoll som gir føringer for
informasjonsutveksling (45)

5.2.4 Generelle kontra prosjektspesifikke krav
Kiviniemi har utført en undersøkelse der han registrerer spesifiserte krav basert på fem
forskjellige prosjekter. Satt i system får man en anelse om hvordan kun få krav er av generell
grad, mens de aller fleste er avhengig av det tilhørende prosjektet. Oversikten over disse kravene
1

SABLE - Simple Access to the Building Lifecycle Exchange (les mer på www.blisproject.org/~sable/about/description.html)
2
Et eksempel på en modellserver er Jotne EPM modell server (les mer på www.epmtech.jotne.com)
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og deres hyppighet i de vurderte prosjektene finnes i vedlegg H. Siden de fleste
kravspesifikasjonene er prosjektavhengige vil mange av disse falle utenfor et system med
predefinerte krav, og vanskeliggjør derfor en systematisering som går direkte på enkelte krav.
Det er kravene til arealutforming som går igjen i de fleste prosjekt, og dermed ut i fra
forskningen til Kiviniemi de kravene som er av størst generell art.

Målet med Kiviniemis forskning er ikke å definere alle relevante krav, men å fastsette en struktur
og dermed en oppdeling av krav i kategorier. Ut i fra tidligere modeller og resultatene fra fem
betraktede prosjekter deler han opp i kategorier som vist i figur 37.

figur 37: Tallene 1-5 beskriver hvor mange av prosjektene der en kategori er omtalt, og
søylehøyden beskriver kravenes andel av totale krav i alle prosjektene

Mange kategorier er kun relevante for det enkelte prosjekt, noe man ser på at antallet kategorier
minker når man går fra å se på krav som opptrer i ett eller flere, til to eller flere prosjekter (se
figur 38).
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figur 38:: til venstre fordeling med ett eller flere prosjekter betraktet, til høyre er det to eller flere

For å komme fram til utarbeidelsen av den endelige metoden for strukturering av
kravspesifikasjoner og hvordan man skal koble disse opp i mot en BIM ble det utarbeidet en
rekke prototyper. Disse baseres på at:
•

Det er mangelfull dokumentasjon av krav gjennom prosjekteringen

•

Det må en link til mellom kravene og BIM verktøyene
verktøyene, for å kunne være bevisst på
programmerte krav gjennom hele prosessen

•

Krav
rav rettet mot områder og utforming er de vanligst definerte kravene

•

Andre
ndre typer krav er i stor grad prosjektavhengig

5.2.5 Utvikling av prototyper til Kivin
Kiviniemis
iemis kravspesifikasjonsmodell
Gjennom prøving av prototyper kom Kiviniemi fram til at den beste løsningen var at strukturen
til kravspesifikasjonsmodellen er prosjektuavhengig. Disse skulle kunne lagre informasjon om
brukerkrav rettet mot arkitektonisk ut
utførelse på en måte så:
•

Følgende
ølgende problemer løses
o Manglende
anglende eller inkonsekvent identifisering av områder
o Motstridigheter
otstridigheter og uklarheter på grunn av forskjellig beskrivelse av samme sak i
forskjellig dokumenter
o Forskjellig
orskjellig eller tvetydig beskrivelse av samme kkrav
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o Feil- eller manglende informasjon
•

Metoden støtter en nedarving av krav fra romtyper (SPT1) til spesifikke rom (SPI2)

•

Skaper en kobling mellom kravspesifikasjonsmodellen og en BIM

5.2.6 Konseptuell utforming av modellstruktur
Kiviniemi har valgt å basere modellen sin på en oppdeling av prosjektinformasjon på følgende
måte (se figur 39):
•

Kravmodell

•

Designmodell

•

Produksjonsmodell

•

Drift- og vedlikeholdsmodell

Denne oppdelingen begrunnes i punkt 5.2.7.1.

figur 39: oppdeling av informasjon, og koblingen mellom modellene

Kravene kan fordeles i to kategorier:
•

1
2

Single-Value Requirements (SVR); stiller kun ett krav, objekt eller område, som for
eksempel antall brukere, luftutskiftninger, etc.

SPT – Space Program Type; overordnet som en mal eller standard utførelse av et område
SPI – Space Program Instance; direkte på det enkelte modellerte rom
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•

Multi-Value Requirements (MVR); disse kan inneholde flere krav til et rom som for
eksempel at om rommet skal benyttes til undervisning stiller dette en rekke krav til det.

Kobling mellom krav og modell gjøres gjennom områdetype og videre til det enkelte områders
ID (se figur 40). Alle enkeltstående områder er dermed avhengige av å bli koblet mot en
områdetype. Hvis det ikke er noen definert områdetype for et spesielt område må dette defineres.
I tilfeller der det ikke eksisterer noen områdetype bør programmer kunne generere dette
automatisk fra spesifiseringen av det enkelte området.

figur 41: eksempel på kobling mellom krav og BIM

Informasjonen i de områdeavhengige arkitektoniske kravspesifikasjonene kan deles opp i:
•

Identifisering

•

Prosesser og aktiviteter i de forskjellige områdene

•

Egenskaper og krav tilknyttet det enkelte området

•

Generelle krav for typeområder gruppert i aktiviteter, fag, etc. (de områdene som her er
tatt med dekker kun brukerkrav, ikke krav til miljøpåvirkning, energieffektivitet, etc.)
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5.2.7 Overordnede prinsipper for kravspesifikasjonsmodellen

5.2.7.1 Karakteristikk for en god løsning på kravspesifikasjonsmodellen
Basert på casestudiene og analyse av tilhørende krav og utvikling av prototyper har Kiviniemi
bestemt karakteristika som han mener er hensiktsmessige for modellen:
•

Adskilling av krav- og løsningsmodeller på grunn av:
o Forskjellig struktur i de forskjellige modellene.
o Programmer som støtter IFC modellen tillater ennå ikke bruk av delte egenskaper,
men krever at krav lagres til enkelt områder og objekter i modellen. Dette gjør at
endring av krav som ofte påvirker store antall områder og objekter blir
unødvendig tidkrevende. En kobling der et krav kobles til samtlige påvirkede
områder og objekter, og kan behandles overordnet i en egen modell er da
hensiktsmessig.
o Prosjektet utvikler flere forskjellige alternative løsninger, og ved å ha disse koblet
til én overordnet kravspesifikasjonsmodell vil man ved å gjøre endringer i
kravene påvirke alle alternativene parallelt. Alle alternativer kontrolleres dermed
mot de eksakt samme kontinuerlig oppdaterte kravene, og vil derfor være
sammenlignbare i måloppnåelse.
o Holde krav og egenskaper adskilt for å forhindre usikkerhet på hva som er hva.
o Å muliggjøre at det går an å sette begrensninger til tilgang på
kravspesifikasjonene, så de som kun skal ha leserettigheter ikke har mulighet til å
gjøre noen endringer.
o Kravene skal ligge til grunn for senere prosjektering, selv om de objektene de
opprinnelig var planlagt å tilhøre er endret eller fjernet. De må derfor ikke ligge i
BIMen, men i en egen tilkoblet kravspesifikasjonsmodell.

•

Automatisk kobling mellom krav- og løsningsmodellen:
o I komplekse byggeprosjekter vil det være store mengder koblinger. Opprettelsen
og endringer av disse må gjøres automatisk på bakgrunn av predefinerte og mer
eller mindre generelle regler for hvordan krav vil påvirke ulike deler av en løsning
både direkte og indirekte.

•

En kravspesifikasjonsmodell som er tilgjengelig for alle i prosjektteamet.

•

Strukturert organisering av modellen så det skal bli enkelt å finne fram til de kravene som
hører til spesifikke oppgaver, objekter eller områder.
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•

Sporingsmulighet av hvem og når krav opprettes og endres, og en komplett historie for
endringer av det enkelte krav.

•

Fleksibilitet ved at man kan tilpasse og tilføre krav til det enkelte prosjektet. Dette skal
gjøres tilpasset IFC modellen ved tilkobling av mer utfyllende egenskapssett (tilpasset
IFC modellen er dette gjennom IFD library).

•

Bruk av områdetyper som fører til maler og standardområder som gjenbrukes i de
spesifikke modellerte områdene.

5.2.7.2 Kobling mellom krav og modell ved bruk av direkte- og indirekte krav
Det er kun de direkte kravene som påvirker et områdeobjekt (IFC objekt), men de indirekte
kravene vil kobles til området gjennom tilstøtende bygningsdeler og tekniske installasjoner (se
figur 42). For å oppfylle de direkte kravene som går på området, er man avhengig av å
tilfredsstille de indirekte kravene også. Dermed er det viktig å ha full oversikt over hvilke
indirekte krav de direkte kravene potensielt kan føre med seg. Det er kun den direkte koblingen
mellom krav og modell som er fysisk gjennom områdeID i modellen.

figur 42: kobling mellom krav og modell; direkte- og indirekte krav

IFC modellen inneholder koblinger som gjør at man kan bestemme:
•

Hvilke bygningselementer eller system et romlig element er tilknyttet

•

Hvilke romlige elementer er tilknyttet de enkelte bygningselementer eller system

Koblingen skapes gjennom den globale unike IDen (GUID). GUID inneholder ikke informasjon
om hvor et krav, prosess, etc. hører til, eller hva hensikten er, noe som er nødvendig for å skape
kobling mellom krav og modell.
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Indirekte koblinger mellom objekter kan relateres til områder eller funksjoner i en bygning. I IFC
modellen gjøres dette gjennom:
•

IfcRelSpaceBoundary
o Bygningselementer som er tilgrensende et betraktet område kobles til området og
vil bli indirekte påvirket av direkte krav satt til området

•

IfcSystem
o Objekter i IFC modellen som tilhører et system (funksjon) som for eksempel
elektrisk system, rørsystem, VVS-system, etc.

Disse objektene i IFC modellen skal danne grunnlaget for metoden for å identifisere indirekte
koblinger i modellen til Kiviniemi.

Rapporten beskriver tre alternative metoder som kan oppfylle de tidligere beskrevne
karakteristika:
•

En helt generell skjematisk føring og gruppering av krav, og manuell definering av alle
direkte- og indirekte koblinger. Dette gir stor frihet, men skaper mye arbeid og liten grad
av gjenbruk. Totalt sett på grunn av den store mengden merarbeid vil denne løsningen
antakelig ikke bli bedre enn slik det gjøres i dagens prosjekter.

•

Gjennom å koble krav direkte til BIM modellen i form av hensiktsmessige egenskapssett.
Dataverktøy som er relevante har ikke kunnet støtte deling av informasjon fra andre
modeller på annen måte enn å legge denne direkte inn i alle spesifikke områder der de er
gjeldende (mars 2005). Dette vil si at kravene føres rett inn i modellen, og deretter kan
det kun gjøres endringer av krav tilhørende det enkelte betraktede område, prosess eller
objekt, men ikke av kravet for hele modellen. En slik løsning vil gi mye arbeid ved
endring av krav underveis. Denne løsningen defineres av Kiviniemi som den ugunstigste.

•

Den siste løsningen er en detaljert modell som inneholder store mengder med
forhåndsdefinerte krav og deres direkte- og indirekte koblinger. Den største utfordringen
er her å definere et sett krav som er tilstrekkelig for en rekke prosjekter, men likevel ikke
bli så stort at modellen blir uoversiktlig. Denne løsningen betraktes likevel som den
gunstigste og er den som brukes som grunnlag for den endelige modellen.

Kravene deles opp i generelle overordnede krav til type område (”Supertypes”) og deretter til
spesifikke typer områder som skal relateres direkte til fysiske områder i modellen (se figur 43).
De underordnede kravene i andre nivå arver alle kravene til den overordnede typen, for eksempel
kontorområde faller innunder arbeidsområde og påvirkes av alle krav som er definert for
arbeidsområde. I tillegg til kravene fra ”supertypen” har de spesifikke typene egne krav som er
rettet mot den spesielle funksjonen rommet skal oppfylle, arealkrav, etc.
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figur 43: kobling mellom typekrav, krav til spesifikke områder og modell

5.2.7.3 Mulighet for kravspesifikasjon i IFC 2x2
IFC modellen har et objekt som går på generiske krav; IfcConstraint. Her er det mulig å koble
tekstlige og tallmessige krav til et objekt fra IfcConstraint gjennom IfcObjective til IfcObject.
IcfConstraint er kun koblet til objektene (IfcObject), men ikke underlagt som en undergruppe og
har dermed ikke direkte kobling til andre undergrupper av IfcObject. I tillegg mangler
IfcConstraint muligheten for kobling mot ytre ressurser som tegninger eller annen
dokumentasjon som beskriver krav (utgjør omtrent 20 % av kravdataene).
Et annet område av modellen som inneholder muligheter for lagring av kravspesifikasjoner er
IfcControl. Dette er en undergruppe av IfcObject som er koblet til den fysiske beskrivelsen av
bygningen beskrevet som romlige elementer (se figur 44), og er også tilkoblet de resterende
undergruppene på samme nivå. Innunder dette IFC objektet ligger det et objekt som kan
inneholde referanser til tilknyttede eksterne dokumenter; IfcDocumentReference. Dette objektet
skal brukes i modellen til Kiviniemi (45).
IAI beskriver IfcControl med: “The IfcControl is the abstract generalization of all concepts that
control or constrain products or processes in general” (46). Objektet kan brukes til å håndtere det
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arkitektoniske programmet for bygningsarealene avhengig av de funksjonene de skal oppfylle.
IFC posten inneholder en rekke attributter og et egenskapssett (Pset_SpaceProgramCommon)
som brukes for å fastsette en del relevante krav. IfcSpace inneholder også muligheter for
registrering av krav gjennom en rekke krav til geometri og størrelse i tillegg til en rekke
egenskapssett (46).
Kiviniemi baserer utforming av kravspesifikasjonsmodellen på IfcControl gjennom
IfcSpaceProgram. Følgende problemer har dukket opp, og foreslås endret:
•

Eliminering av alle overlappende definisjoner (at samme informasjon kan registreres flere
IFC objekter)

•

Krav som går på områder i IFC modellen skal plasseres i IfcSpaceProgram og fordeles i
følgende kategorier: felles, varmeteknisk, lysteknisk og branntekniske
kravspesifikasjoner (45).

IfcObject

IfcProduct

IfcProcess

IfcSpatialStructureElement

IfcControl

IfcResource

IfcActor

IfcGroup

IfcProject

IfcSpaceProgram

IfcSite

IfcBuilding

IfcStorey

IfcSpace

figur 44: strukturen til IfcObject og kobling mellom krav og modell i IFC strukturen

Masteroppgave av Andreas Holmqvist - valg av byggesystem i tidligfase

79

Integrering av kravspesifikasjoner fra programmet til IFC modellen
5.2.7.4 Eierskap og endringslogging av kravspesifikasjoner
Alle IFC objekter inneholder to enheter for spesifisering av eierskap og endringshistorien til
kravspesifikasjoner:
•

IfcOwnerHistory
o Her lagres informasjon om nåværende bruker og program, endringshistorie og
informasjon om opprinnelse.

•

IfcGloballyUniqueID (GUID)
o Automatisk generert kode som er unik for det enkelte IFC objekt.
o Ved endringer av et objekt, eller til og med kun ved eksportering eller importering
uten endringer, vil denne koden kunne endres. Koblingen mellom elementer
ligger i GUIDen, og endringer av denne vil føre til brudd på disse koblingene.
o Et enkelt IFC objekt kan kun ha en registrert eier, og ved registrering av krav i et
IFC objekt kan man få problemer da ofte mange krav skal lagres og de enkelte
kravene kan ha forskjellige eiere.

Løsningen på problemene ved bruk av GUID kan være:
•

At IFC modellen inneholder et IFC objekt for hvert enkelt krav. Dette vil føre til store
mengder objekter, og vil gi en uoversiktlig modell som er vanskelig å jobbe med (se
punkt 5.2.8.3).

•

Et IFC objekt som kan lagre flere krav, men gir mulighet for å lagre eierskap og ID for
hvert enkelt krav separat (se punkt 5.2.8.3).

Kviniemi foreslår at objekter i IFC modellen tagges med en brukerdefinert ID, og en
softwareavhengig ID i tillegg til GUID. Den brukerdefinerte IDen kan være typeavhengig (se
5.2.6). En slik ID vil sørge for at et program ikke kan endre IDen til et objekt.
For å kunne sørge for en automatisk godkjenning av krav har IFC modellen et objekt som heter
IfcApproval. I dette objektet ligger det en generell beskrivelse av kravet, koblinger mellom
relaterte krav, ID og nivå- og status på godkjenningen (45).

5.2.8 Kiviniemis modellstruktur
Den hierarkiske oppdelingen av modellen følger IFC strukturen. De indirekte kravene mellom
IFC objekter kan kun påvirke objekter i samme eller lavere nivå, altså fra etasje kan gi krav til
rom, men ikke omvendt. Nivåoppdelingen vises i figur 45 og har følgende nivåer; prosjekt,
byggetomt, bygning, etasje, område. Byggetekniske systemer (for eksempel elektrisk system)
plasseres som en egen gruppe uavhengig av nivå, og kan få krav fra alle nivåene i modellen
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(prosjekt, byggetomt, etc.). Den valgte løsningen baseres på et stort antall forhåndsdefinerte krav
fordelt på kategorier og nivå (se nest siste avsnitt i punkt 5.2.7.2).
I denne oppgaven er det hovedvekt på metoden til Kiviniemi, ikke det faktiske oppsettet av hans
foreslåtte modell. For grundig beskrivelse av modellen for alle inkluderte kravobjekter og
koblinger henvises det til doktorgradsavhandlingen til Kiviniemi (45).

figur 45: hierarkisk oppdeling av kravspesifikasjonsmodellen til Kiviniemi

5.2.8.1 Overordnet beskrivelse av forskjellige kravnivå

•

Krav på prosjektnivå:
o Dette er overordnede krav som er med på å påvirke valget av byggetomt. En del
av disse kravene er kun aktuelle før bygget skal utformes.
o Slike krav gjelder blant annet omgivelser, tilgang på vann, kloakk og elektrisitet,
veinett, offentlig transport, nærhet til butikker, helseinstitusjoner og andre
nødvendigheter.

•

Krav på byggetomtnivå:
o Kravene kan deles i krav og begrensninger:

•
1



Krav - egenskaper som ønskes. For eksempel tilgjengelighet for bil,
sykkel, antall parkeringsplasser, etc.



Begrensninger - grenser for tillatte løsninger eller egenskaper som ikke
tolereres. For eksempel tillatt BYA1, høyde, tillatt støynivå, etc.

Krav på bygningsnivå:

BYA - bygningens fotavtrykk
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o Disse omhandler krav til overordnet ytelse og kvalitet. For eksempel lyd- og
lystekniske egenskaper, brannsikkerhet, etc.
•

Krav på etasjenivå:
o Krav som gjelder den enkelte etasje, for eksempel tilgjengelighet for
funksjonshemmede, oppdeling i brannseksjoner, etc.

•

Krav på områdenivå:
o Kravene fordeles på områdetype og spesifikke områder. Størsteparten av kravene
retter seg mot de overordnede typene som gir føringer videre til de spesifikke
områdene. Eksempler er nærhet til andre områder, størrelse, materialer, belysning,
etc.
o Med område betegnes både fysisk avgrensede områder (for eksempel rom), men
også imaginære områder som for eksempel adkomstområder, som ikke defineres
av tilgrensende vegger men av områdets funksjon.

•

Systemkrav:
o Avhandlingen til Kiviniemi omtaler kun indirekte krav til aktuelle byggetekniske
systemer.

5.2.8.2 Kobling mellom krav og modell
Metoden som blir beskrevet av Kiviniemi vil føre til en oppdeling av modellene fordelt på faser i
en bygnings livssyklus, eventuelt fagområder i tillegg til at kravmodellen er en selvstendig
modell. Typen relasjon mellom modeller er forskjellig for innad mellom forskjellige
løsningsmodeller og mellom løsningsmodell og kravmodell. Løsningsmodellene skal kunne
påvirke eller bli påvirket av andre modeller, det vil si at hvis man gjør en endring som påvirker
noe i en annen modell skal dette også endres her. Derimot skal kravmodellen kun bare kunne
påvirke sine tilhørende løsninger, mens endrede løsninger ikke skal kunne endre krav (se figur
46).
Dagens IFC modell støtter verken oppdeling i flere modeller, eller automatisk kobling mellom
krav og løsningsmodeller. Derfor er Kiviniemis modell avhengig av en endring av IFC modellen
for å fungere (metode for en slik tilpasning står beskrevet i avhandlingen på side 134).
Koblingen mellom modellene skal baseres på to IFC objekter; IfcExternalReference og
IfcRelAssosciates, som begge beskriver kobling fra modellen til en ytre kilde.
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figur 46: koblingstyper mellom modeller

Nødvendig informasjon ved kobling:

1

•

type modell – krav, løsning eller fagområde

•

beliggenheten til modellen (kan være en URL1)

•

hvilke objekter som er koblet – for eksempel energikrav tilkoblet VVS system, elektrisk
system, bygningsløsning og gasstilførselssystem (se figur 47).

URL – Uniform Resource Locator, global adresse for dokumenter eller annen informasjon på world wide web
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figur 47: eksempel på direkte og indirekte koblinger

5.2.8.3 Kravspesifikasjonsobjektet i modellen til Kiviniemi
Kiviniemi foreslår et nytt objekt for behandling av kravspesifikasjoner tilpasset IFC modellen;
NewRequirement. Dette skal være et underobjekt av objektet IfcControl, og skal inneholde (se
figur 48):
•
•
•
•
•

Dokumentreferanse objekt som beskriver beliggenheten til et dokument som er tilknyttet
kravet.
Dokumentreferanse objekt til forskrifter eller andre krav som er grunnlaget for det
fastsatte kravet.
Kravintensjonsobjekt
Løsningsintensjonsobjekt som skal beskrive intensjonen med løsningen koblet til den/ de
relevante kravene i kravspesifikasjonsobjektet – nytt fra Kiviniemi.
Godkjennelsesstatusobjekt.
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figur 48: kravspesifikasjonsobjektet i IFC sammenheng, med nye foreslåtte objekter uten skravur

Bruk av et slikt objekt vil by på problemer da et objekt kan inneholde krav med forskjellig
opprinnelse. En løsning på dette kan være å separere kravene i egne objekter. Dette beskrives
som et RequirementElement objekt som inneholder all nødvendig informasjon om intensjon,
opprinnelse og annen nødvendig kravspesifikasjon (se figur 49). Denne løsningen vil føre til
store mengder kravspesifikasjonsobjekter og kan føre til uoversiktlighet hvis de ikke grupperes
og organiseres hensiktsmessig.

figur 49: kravspesifikasjonselementobjektet i IFC sammenheng, med nye foreslåtte objekter uten
skravur
Masteroppgave av Andreas Holmqvist - valg av byggesystem i tidligfase

85

Bruk av dataprogrammer i tidligfaseprogrammering

6 Bruk av dataprogrammer i tidligfaseprogrammering

6.1 dRofus

6.1.1 Programbeskrivelse av dRofus
dRofus er et program som skal brukes til å spesifisere krav og funksjoner til rom, seksjoner og
avdelinger i en bygning. Programmet fokuserer på planlegging av hva som må være til stede for
at brukeren skal få sine behov dekket med tanke på funksjoner og utstyr. Nosyko AS står bak
programmet som ble utviklet i 1992. Opprinnelig ble programmet brukt til prosjektering av
sykehusprosjekter, men skal nå også kunne dekke alle andre typer prosjekter. Fra programmet
kan man generere rapporter for:
•
•
•
•
•

Romoversikt
Standardrom og rommaler (rom som gjenbrukes - for eksempel bad eller kontor)
Oversikt over utstyr
Kostnadskalkyler på blant annet romnivå, prioritet og ansvarsgruppe
Eksport av artikkel, mengde og kostnad til NS 34591 for kalkyler i andre programmer
som G-PROG beskrivelse og Focus anbud

Et eksempel på en rapport er vedlagt i vedlegg I.
Programmet skal gi muligheten for gjenbruk av maler og standardiserte løsninger innad i
prosjektet og mellom prosjekter. I programmet jobber man opp i mot en kontinuerlig oppdatert
database som er tilgjengelig via internett for alle relevante parter. Programmet loggfører
endringer som gjøres så disse blir dokumentert og kan spores.
De delene av programmet som er mest relevant for tidligfaseprogrammering er
romfunksjonsprogram (RFP) og funksjonsprogram (FP), og det er kun disse som vil bli
grundigere omtalt i denne oppgaven.
Den som er ansvarlig for prosjekteringen og har administratorrettigheter til modellen tvil selv
kunne definere egne vurderingsområder som er aktuelle for det enkelte prosjektet og hvilke
hensyn som skal tas (se figur 50). Et eksempel på område er bygningsutforming der man kan ha
1

NS 3459 - Elektronisk overføring av prosjektdata
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felter for bestemmelse av minste eller største takhøyde, krav til dagslys, blending, lydkrav, etc.
RFP går direkte på krav til unike eller standardiserte rom.
Funksjonsprogrammet ligner på RFP, men det tar for seg bygningen mer overordnet i form av
avdelinger og seksjoner. Her kan man sette overordnede krav som skal gjelde for alle rom i
bestemte deler av bygningen. En slik overordnet kravsetting er mest relevant i
tidligfaseprogrammering (47).

figur 50: brukergrensesnitt i dRofus, mine egendefinerte kriterier (utprøving)

6.1.2 Endring av FP og RFP i dRofus
Framgangsmåten for å endre feltene for kravspesifisering er tilnærmet lik for FP og RFP.
Organiseringen er oppdelt i fire nivåer:
•
•
•
•

Faner – overordnet, for fag- eller funksjonsområder.
Grupper – underkategori tilhørende en fane, se rød ramme på figur 51.
Elementer – punkter tilhørende en gruppe, se blå ramme på figur 51.
Felter – felter for registrering av numerisk, tekstlig, etc. informasjon tilhørende et
element, se grønn ramme på figur 51.
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figur 51: brukergrensesnitt for registrering av informasjon til et rom eller romtype (RFP) (48)

Man kan selv definere oppbygningen av alle nivåer, hvilken data som skal registreres og hvilken
form den skal ha (tekst, tall, etc.)

6.1.3 Erfaringer fra bruk av dRofus
De delene av programmet som er relevant for tidligfaseprogrammering er i første rekke
funksjonsprogrammet, og deretter romfunksjonsprogrammet (RFP).
Funksjonsprogrammet (FP) dekker overordnede funksjoner som for eksempel bibliotek, og
dekker da alle funksjoner som er nødvendig for å drifte eksempelvis et bibliotek, inkludert bl.a.
resepsjon, lager, kopirom, og selve biblioteket. Her går det an å lage egendefinerte grupper hvis
man skal dele opp bygningen i funksjoner etter for eksempel lyd- eller lystekniske krav. Et rom
kan påvirkes av flere funksjoner. Denne inndelingen går ikke på plassering i bygningen, men kun
på gruppering av områder som skal oppfylle de samme krav innenfor de enkelte funksjonene.
Krav som skal ligge til grunn for de valgte funksjonene kan fritt defineres av administrator. Det
som gjør denne kravsettingen komplisert er at selv om man har definert at en funksjon skal
tilfredsstille gitte krav, er det ikke sikkert at det er riktig at alle rom som dekkes av denne
funksjonen skal påvirkes av kravene. For eksempel hvis det for et bibliotek angis som et
funksjonskrav at det skal være tilgjengelig for rullestolbrukere vil dette dekke alle rom i
funksjonen bibliotek, men for områder som kun skal være tilgjengelig for teknisk drift er dette
unødvendig.
I RFP kan man som administrator fritt definere de kriteriene som skal spesifiseres for hvert
enkelt rom eller romtype. Programmet har mulighet for å generere standardiserte eller
egendefinerte rapporter som inneholder for eksempel oversikt over RFP informasjonen fordelt på
valgte rom. Man får full valgfrihet i valg av hva slags kriterier som skal inkluderes i dRofus, men
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IFC standarden støtter ikke tilkobling av alle relevante kriterier. Her er det vanlig at programmer
har sine egne egenskapssett som beskriver det som ikke direkte kan knyttes til IFC modellen.
Informasjon som er tilknyttet slike proprietære egenskapssett vil gjennom en IFC eksport til en
IFC viewer1 komme som ren tekstlig informasjon. Denne informasjonen vil følge modellen og
det aktuelle rommet eller funksjonen. Dersom man baserer en BIM på IFC strukturen vil slike
krav ikke kunne kobles direkte med modellen, eller gi direkte rammer og føringer til utvikling av
den.

6.1.4 Kobling mellom programmert i dRofus og prosjektert i en BIM
For at den programmerte rom- og funksjonsinformasjonen skal kunne kobles til prosjektets IFC
modell er man avhengig av unik IFC ”tagging”, og at de enkelte feltene i RFPen som brukes til å
beskrive rom, maler og standardrom er koblet de riktige egenskapssettene i IFC modellen. Med
dette menes at det beskrives for hvert enkelt felt hvor i IFC modellen den hører hjemme, for
eksempel et felt som angår vegger må merkes med IfcWall. De enkelte rommene kobles ikke
mot modellen, men alle kravene som til sammen er med på å definere alle rommene gjør det.
Denne koblingen gjør det mulig å kontrollere det prosjekterte opp i mot det programmerte. For å
kunne gjøre dette er man naturligvis avhengig av at det er utviklet en IFC modell til prosjektet.
dRofus vil ved å synkroniseres med BIMen kunne gi beskjed om hvor i henholdsvis programmet
eller det prosjekterte den ene avviker fra den andre. Dette muliggjør automatisk kontroll av
prosjektert i forhold til programmert. Her kan man også se om det er noen rom som kun
eksisterer i programmet, eller motsatt, kun i BIMen. I romoversikten i dRofus vil det komme et
varsel som viser hvor slike konflikter har oppstått. I tillegg til kravene som spesifiseres i RFP vil
man få opp både programmert og prosjektert areal for de enkelte rom for sammenligning. Ved å
synkronisere BIM med det som er programmert i dRofus (se figur 52) kan man også få:
•
•

1

Informasjon om rommet, inkludert RFP vil tilknyttes modellen som et egenskapssett til
rommet
Spesifikasjoner fra funksjonsprogrammet tilknyttet til modellen

IFC viewer - et dataprogram som kan vise IFC modellen
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figur 52: programmert synkronisert med en tom IFC modell, IFC informasjon nederst venstre og
en visualisering av romarealer nede til høyre

IFC modellen kan deles opp i fagspesifikke deler som gjør at man kan kontrollere det enkelte
fags sist oppdaterte modell med programmert modell i dRofus. Modeller endres kontinuerlig i
byggeprosessen, og ved å kontrollere for eksempel en oppdatert arkitekt BIM mot det
programmerte vil man kunne se hvis arkitekten har gjort endringer som kommer i konflikt med
det som er programmert.
I dRofus organiseres tradisjonelt rommene etter hvilken funksjon de har. Etter koblingen med
BIMen kan man nå også se på modellen ut i fra sin geometriske utforming, og rom plasseres
dermed etter etasje og plassering.
Man kan både opprette rom i IFC modellen basert på valgte programmerte rom, eller opprette
programmerte rom fra modellen. Den vanlige arbeidsveien vil være fra programmert til
modellert, da kravspesifiseringen til rommene naturligvis kommer før modelleringen. Hvis rom
er både programmert og modellert, men mangler kobling kan man opprette dette.
I programmeringsfasen er det ikke bare geometri og fysisk utførelse det settes føringer til, også
tekniske installasjoner og utstyr tilhørende et rom eller en funksjon. dRofus har også muligheten
for registrering av informasjon for dette gjennom programmerte krav.
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I tidligfaseprogrammeringen fokuseres det på konsept og mindre på den praktiske tekniske
detaljutførelsen, og denne delen av programmet omtales derfor ikke videre.
Programmet har tilkoblet en IFC viewer (Octaga) som brukes på to forsjellige måter:
•
•

Før en IFC modell er utviklet kan dette brukes til å visualisere de programmerte
størrelsene, men ikke gå inn på valg av geometri (se figur 52).
Når en IFC modell er tilkoblet kan man bruke vieweren til å holde oversikten over hvor i
rommet det aktuelle rommet befinner seg og se hvordan løsningen ser ut (49).
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6.2 G-PROG Calcus

6.2.1 Beskrivelse av G-PROG Calcus
Calcus er et kalkyleverktøy som benyttes for vurdering og sammenligning av byggeprosjekter. I
programmet er det to forskjellige framgangsmåter til utvikling av kalkyle.
•

•

Prosjektering fra bunnen og opp, der man definerer arealer, bygningselementer,
materialer, etc. for alt som skal kalkuleres. Dette krever en relativt høy detaljgrad og er
dermed ikke relevant i tidligfaseprogrammering.
Utvikling av kalkyle basert på maler fra tilsvarende prosjekter som ligger inne med
informasjon grunnlagt på erfaring fra mange andre tidligere tilsvarende prosjekter. For
eksempel ved å velge kontorbygning ligger det inne informasjon om elementer,
materialer og mengder som erfaringsmessig brukes ved slike prosjekter. Programmet tar
høyde for antatte reserver, marginer, påslag på arbeid og materialer, arbeidstid og
kostnader knyttet til montering, utførelse og andre estimerte kostnader vedrørende
prosjektet (erfaringsbasert).

Nois utvikler kontinuerlig nye maler og nye oppdaterte element- og prisregister.
Ved bruk av forhåndsdefinerte prosjektmaler er det en del områder som dekkes av overordnede
elementer der prisene baseres på erfaring fra mange tilsvarende prosjekter. Slike elementer
betegnes som komplette elementer som dekker alt innen det aktuelle bygningstekniske området.
For eksempel kan alt lysteknisk dekkes av en slik komplett del som er variabel med bygningens
BTA1.
Programmets funksjonelle enheter dekkes av 12 forskjellige arealbetegnelser, blant annet bebygd
areal, bruksareal, netto- og bruttoarealer, inner- og ytterveggarealer, etc. Det er mulig å
sammenligne prosjektløsninger mot hverandre i programmet, og for at prosjekter skal være
sammenlignbare baseres kalkylen på oppsett etter NS3451 ”Bygningsdelstabellen” og NS3453
”Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt”. For at en sammenligning skal være korrekt er det
viktig at det skaffes oversikt over hvilke poster som er inkludert i de forskjellige prosjektene som
sammenlignes.

6.2.2 Teori og metodikk bak kalkyleberegningene
Faktorer som er direkte kostnadsbestemmende i et byggeprosjekt etter at sted og tomt er fastsatt:
•
•
1

Program (kravspesifikasjon) og funksjon
Areal og arealeffektivitet

BTA - bruttoareal
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•
•

Geometri
Standard og kvalitetsnivå på vurdert løsning

En del faktorer, som påvirker kostnadene, kan ikke finnes direkte, men som erfaringsmessig skal
inkluderes:
•
•
•
•
•
•

Samarbeidsforhold mellom involverte aktører
Valg av anbuds-, kontraktsstrategi og entrepriseform
Kontroll, HMS og kvalitetssikringsarbeid gjennom hele byggeprosessen
Andre parter som skal tas hensyn til (politiske eller lokale)
Infrastruktur som er tilknyttet prosjektet
Markedssituasjon

Den totale kalkylen kan deles opp i fire underpunkter:
•
•
•
•

Grunnkalkyle - alle forventede kostnadsoverslag fra de fysiske prosessene i et prosjekt
uten tillegg for usikkerheter og marginer summeres.
Basisestimat - her legges kostnader som man ikke ser direkte, men vet erfaringsmessig at
skal inkluderes til grunnkalkylen (se punktene over).
Styringsramme/ referanseestimat - forventede tillegg basert på en usikkerhetsanalyse.
Kostnadsramme - det settes av til en prosjektmargin som skal brukes til uforutsette
hendelser om nødvendig.
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6.3 Erfaring fra bruk av calcus
Hvis man bruker de forhåndsdefinerte prosjektmalene kan man med relativt lite informasjon lage
et ganske detaljert kostnadsoverslag som muliggjør sammenligning av forskjellige løsninger i
programstadiet. Tradisjonelle kalkyler tar enten langt tid og er arbeidskrevende, eller er basert på
synsing, erfaring og lite konkret informasjon. Kalkyler som følger den siste metoden er vanskelig
å bruke videre i prosjekteringen da det ikke eller i liten grad gir noen dokumentasjon på hvorfor
kalkylen ble som den ble.
Alle tall, mengder og verdier i Calcus kommer fra bygningsdeler, prosesser i prosjektet eller
dokumenterte avvik, marginer og påslag. Dette grunnlaget kan endres og kompletteres etter hvert
som mer informasjon blir tilgjengelig. Calcus er en del av en komplett prosjekteringspakke
utviklet av Nois1 og kalkylene kan eksporteres videre til andre programmer i G-PROG
porteføljen. Dermed ved bruk av disse programmene kan den informasjonen som lagres i
tidligfase blir med videre i prosjektet. Programmet kan importere IFC filer, men kan ikke
eksportere IFC filer. Dette vil være et hinder for kobling av resultater fra programmet eventuell
IFC modell.
Etter hvert som man får mer detaljerte opplysninger kan man ytterligere detaljere postene og
dermed få mer treffsikre anslag. Programmet tar hensyn til materialer og alle kostnader som er
fra innkjøp og frakt, til montasje, arbeidskostnad og tar også med en foreslått margin som burde
være tilstede.
Det planlegges å utvikle moduler i Calcus som tillater at også andre hensyn, som miljø og energi,
kan tas med i kalkylen. Basisen for slike moduler vil være relativt lik med den eksisterende
kalkylemodellen, men at det er verdier som for eksempel resirkuleringsgrad eller
energigjenvinning som er basisen istedenfor pris og mengde. Ved å samle alle nødvendige
vurderingskriterier i et program vil man kunne komme fram til løsninger som er optimale på
tvers av faggrensene. Til dags dato er eneste mulighet for slike hensyn å ”huke av” for at posten
har en miljøkostnad. Dette gir ikke noen endringer i kalkylen, men blir bare med som en tekstlig
notasjon (50).

1

Nois - Norconsult informasjonssystemer, utvikler dataverktøy til bruk i byggeprosessen
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7 Diskusjon og konkludering satt opp etter oppgavens
hovedinndeling

7.1 buildingSMART - objektbasert modellering - diskusjon
Modellering med BIM verktøy i prosjekteringsprosessen er på vei til å etablere seg i
byggebransjen, og utfordrer dermed tradisjonell 2D tegning og 3D modellering. En
bygningsinformasjonsmodell skal kun bygges opp av informasjonsberikede objekter. Dette vil si
at for eksempel en vegg skal være tilknyttet all den informasjonen som er nødvendig for å kunne
utsettes for realistiske simuleringer, som for eksempel for energi eller inneklima. Dagens
byggeprosjekter blir stadig mer komplekse, og for å holde oversikten over alle nødvendige
aspekter er man avhengig av at informasjonen er ryddig organisert. Et mål med buildingSMART
baserte BIMer at man ikke skal måtte lete seg fram til informasjon, men at den alltid er tilknyttet
bygningsdelen eller prosessen som betraktes.
Allerede er det mange arkitekter og ingeniører som bruker BIM verktøy i prosjekteringen.
Derimot er det ennå ikke noen som jobber med buildingSMART basert BIM. Slik modellering er
avhengig av videre utvikling av IFC, IFD og IDM standardene, særlig IFD og IDM.
Den overordnede hensikten med buildingSMART prinsippene er fri informasjonsflyt mellom alle
fag, aktører, programmer, etc. Flere av programmene som modellerer BIMer operer med
egendefinerte egenskapssett, der ikke alle støtter import av IFC modeller og enda færre støtter
eksport av slike. Dagens situasjon begrenses av uferdige standarder og manglende støtte for disse
i programvare. Resultatet blir stort sett at BIMer blir enkeltstående modeller uten mulighet til
samhandling med andre fagområder eller programtyper.
Denne oppgaven fokuserer på tidligfaseprogrammering og hvordan man kan bruke
buildingSMART plattformen til å håndtere kravene som spesifiseres i denne fasen. For at en
tidligfasevurdering skal kunne si noe om hvilket bygningskonsept man burde velge er man
avhengig av en helhetlig vurdering. Dette innebærer at alle involverte fag, funksjoner og
prosesser vektes og vurderes samlet. Igjen resulterer dette i at man må kunne inkludere mange
fagområder i IFC modellen, noe som vil bli vanskelig med dagens problemer med
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informasjonsflyt. Dersom standardene utvikles tilstrekkelig vil denne plattformen kunne gi
muligheter for å inkludere programmeringsresultatene i videre prosjektering (i en BIM).
IAI står bak IFD library som er en struktur for håndtering av fagspesifikke egenskapssett. Disse
egenskapssettene skal komplettere IFC modellen innenfor spesifikke fagområder, funksjoner og
prosesser. Hensikten her er å holde fagspesifikke egenskapssett utenfor IFC modellen, men med
en kobling til den. Forskjellige aktører på samme prosjekt kan gi samme objekter ulike
egenskaper, noe som kan gi rom for tolking og misforståelser. Eksempelvis vil en arkitekts
designverkøy tilegne en bjelke ganske andre egenskaper enn en konstruktørs statikkprogram.
Hensikten med informasjonsutvekslingsmanualen (IDM) er også å manøvrere i IFC modellen
gjennom prosjekteringen. Manualen definerer hvilken informasjon som er nødvendig for de
enkelte prosessene, og når utvekslingen må skje. Dette gjør at man kun må forholde seg til den
informasjonen som er relevant for den enkelte prosess ved riktig fase i prosjekteringen.
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7.2 Programmeringsfasen - diskusjon
Et problem i mange byggeprosjekt er at det som blir planlagt i programmet ofte blir glemt, eller
endret til det ugjenkjennelige i den endelige løsningen. Programmering er også tradisjonelt noe
som kun gjøres helt i starten av prosjekteringen. Dette gjør at resultater ofte kan få store avvik fra
det som egentlig ønskes av bygningen. Ved å skape en direkte kobling mellom de programmerte
kravene og de prosjekterte løsningene vil man kunne få resultater som stemmer med det som er
programmert. Ettersom ny informasjon blir tilgjengelig utover i prosjekteringen kan nye og
endrede krav dukke opp. Programmeringen burde da anses som en prosess som fortsetter
parallelt med prosjekteringen (se punkt 3.2.2), og er en gjentakende prosess som gjør at ny
informasjon kan gi endrede krav.
Stadig mer komplekse byggeprosjekter gir et økende behov for mer informasjon som grunnlag
for kravspesifikasjonen i programmeringsfasen. Dermed blir en grundig og strukturert
programmering enda viktigere enn tidligere for å sørge for at alle nødvendige fagområder skal
kunne tas med i vurderingen, vektes og sammenlignes opp i mot hverandre.
I stor grad er det arkitekten sammen med bruker som utfører programmeringen. Hvis man skal ha
mulighet til å inkludere alle relevante fagområder i programmeringen må man hente inn
fagspesifikk ekspertise allerede i starten av programmeringen. Ved å få flere involverte i
programmeringen vil man også få økede kostnader i denne delen av prosjekteringen, noe som må
tas hensyn til i budsjettet til prosjektet. I en rapport utarbeidet av SINTEF poengteres viktigheten
av at gruppen som er ansvarlig for programmeringen inkluderes fra start til slutt i
prosjekteringen, og dermed forsikrer at kravene følges (se punkt 3.2.2). Ansvaret for disse
endringene i tradisjonell prosjektering vil i hovedsak ligge hos arkitektene.
Økt press fra statlige instanser (forskrifter, Statsbygg, Forsvarsbygg) fører til strengere krav til
bygninger innenfor mange fagfelt i stadig flere prosjekter (for eksempel energikrav er strengere i
ny teknisk forskrift fra 2007). I komplekse prosjekter vil man kunne være avhengige av å
samarbeide med faglig ekspertise for å kunne nå fastsatte mål. Basert på egne inntrykk og
samtale med Gerald Davis1 og Geir Hansen2 virker det som om bransjen nå gjør dette i
varierende grad. Noen har tilknyttet ekspertise til eget arkitektkontor, noen har samarbeider med
eksterne eksperter og noen gjør programmeringen mer eller mindre uten ekspertise.
Presset fra myndighetene vil kunne resultere i at stadig flere arkitekter endrer praksis mot et
bredere samarbeid i programmeringsfasen.

1

Gerald Davis - “President of ICF (the International Centre for Facilities). He is an internationally recognized
pioneer and expert in facility and workplace planning, management, programming and evaluation” (http://www.icfcebe.com/who_we_are/leadership.html)
2
Geir Hansen - Sivilarkitekt, førsteamanuensis, Instituttleder for Institutt for byggekunst, prosjektering og
forvaltning
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7.3 Fagområder som er relevante for kravsetting i tidligfaseprogrammering diskusjon
Byggebransjen står ansvarlig for en stor andel av verdens ressursforbruk (materialer og energi),
miljøpåvirkninger og avfallsgenerering. Programmering er en prosess som vektlegges i
varierende grad av aktører i byggebransjen. Dagens samfunnssituasjon blir mer stadig mer
kompleks og i byggeprosessen gjenspeiles dette ved at stadig flere fagområder inkluderes i
prosjekteringen. Tidlig i programmeringen har man størst mulighet til å påvirke sluttresultatet
uten store ekstra kostnader (se figur 1, side 2). Dette kombinert med økende kompleksitet gjør at
programmering er en prosess som må vektlegges i større grad enn tradisjonelt for å kunne oppnå
fastsatte mål.
Tradisjonelt har det vært en skjev vektlegging av de forskjellige fagområdene, og retningen til
prosjektet blir ofte styrt av få og subjektive parter. Krav fra ett fagområde kan gi begrensninger
til andre fagområder og disse må vektes seg i mellom for å komme fram til en helhetlig optimal
løsning.
Denne oppgaven beskriver de fagområder som jeg, blant annet gjennom forskrifter og byggforsk
databasen, har funnet at er nødvendige å ta hensyn til for kravspesifikasjonen til
konseptutviklingen. I oppgaven er det et poeng å avgrense kravspesifikasjonene så de kun gir
føringer for det overordnede konseptet. Grunnen til dette er for å utvikle konsepter for
sammenligning på et tidlig stadium av prosjektet, da det er tilgjengelig informasjon begrenset. Et
vel begrunnet og utviklet konsept er meget viktig for det endelige resultatet, da det legger
føringer for all videre prosjektering.
Energi- og miljøbetraktninger er det fagområdet der oppgaven går mest i dybden. Grunnen til
dette er at disse feltene i minst grad nå involveres i prosjekteringsprosessen, og at inneklima
(inkluder lyd og lys), brann- og konstruksjonsteknikk i større grad er etablert. Slike betraktninger
er også meget kompliserte og kan kreve livsløpsinformasjon for at de skal være korrekte. Dagens
miljø- og energifokus nødvendiggjør en omprioritering i byggebransjen som gjør at disse
fokusområdene inkluderes på lik linje med andre fagområder. Gjennom forbedrede bygninger og
byggeprosesser er byggebransjen blant de bransjene som kan bidra mest til bærekraftig utvikling
og ressursbesparelser.
For å kunne vurdere prosjekter på konseptstadiet, på bakgrunn av miljø- og energikrav, er det
viktig at slik informasjon gjøres tilgjengelig og presenteres på en forenklet måte som muliggjør
sammenligning. Ressursforbruk ved framstilling kan tilknyttes de enkelte produkter (se punkt
4.7.8.1), produktinformasjonen presenteres likt for produkter som skal sammenlignes. En
produktvaredatabase (NOBB - 4.7.8.1) er tilgjengelig og under stadig utvikling, og det jobbes
med å tilpasse denne til IFC modellen. Dersom produktutviklere knytter all nødvendig
informasjon til sine produkter vil man slippe gjentatt unødvendig informasjonsinnhenting. Tidlig
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i prosjekteringen før leverandører er bestemt kan det være hensiktsmessig med mer generell
informasjon om produkttyper uavhengig av produsent. Dette kan beregnes basert på statistiske
verdier fra like produsentspesifikke produkter (se tabell 3 på side 48).
Over tid vil man kunne utvikle utfyllende register for både generelle produkttyper og spesifikke
produkter. Ved å i tillegg tilknytte og tilpasse informasjonen til IFC modellen, vil man kunne
legge til rette for helhetlig og effektiv tidligfaseprogrammering.
For å kunne benytte miljødata til sammenligning er det hensiktsmessig å framstille de som enkle
sammenlignbare verdier. Disse verdiene kan gjenspeile en kompleks virkelighet og være basert
på mye informasjon. Sluttbrukerne av denne informasjonen burde i en vurderingssammenheng
ikke måtte relatere seg til annet enn de enkle verdiene (se punkt 4.7.7). Standardiserte metoder
for bestemmelse av slike verdier for alle nødvendige fagfelt kan gi mulighet for enkel
sammenligning av komplekse situasjoner på tvers av fagfelt (et eks er ECOprodukt i punkt
4.7.8.2).
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7.4 Integrering av kravspesifikasjoner fra programmet til IFC modellen diskusjon
Kiviniemi beskriver i sin doktorgradsavhandling (se punkt 5.2) en del endringer i IFC modellen
som må til for å tilrettelegge for håndtering av krav fra programmeringen. Et problem er at noen
steder i modellen er plasseringen av objekter inkonsekvent ved at noen enkelt objekter er plassert
flere steder i IFC strukturen. Han foreslår også at kravene og løsninger holdes adskilt i IFC
modellen. Dette er for å sørge for at den allerede kompliserte IFC modellen ikke ytterligere
kompliseres.
Når en bygning er i bruk vil man se om de prosjekterte løsningene var gode og burde brukes
videre i andre prosjekter. Hvis løsningene er gode vil dette si noe om at de er basert på de
”riktige” kravene. Gjennom erfaringer fra mange lignende prosjekter vil man kunne bygge seg
opp ett sett med ”riktige” krav som erfaringsmessig har ledet til gode løsninger. Over tid vil dette
kunne samles i forhåndsdefinerte sett med krav, tilpasset den enkelte prosjekttype, og danne
grunnlag for gode løsninger. Etter hvert som erfaringsdatabasen kompletteres med prosjekttyper,
med variasjoner som er avhengig av bruksområde og lokalisering, vil man kunne hente ut sett
med krav som er aktuelt for nye prosjekt. Disse forhåndsdefinerte kravene kan brukes som
grunnlag for videre programmering. Altså vil det kreve en del tid og arbeid utvikle disse settene
med krav, men deretter vil mye av programmeringsarbeidet være gjort for framtidige prosjekter.
For å kunne håndtere store mengder informasjon, både erfaringsmateriale og prosjektspesifikk,
er man avhengig av at dette tilknyttes til riktig sted i IFC modellen. Informasjonen bør også ligge
tilgjengelig som ”smart” informasjon som gir spesifikke verdier eller føringer til utformingen av
områder i modellen. En del programmer inneholder egendefinerte egenskapssett som ikke er
tilpasset IFC modellen. Ved eksport til programmer uten de samme egenskapssett vil
informasjonen følge objektene i IFC modellen som ren tekstlig informasjon. Med dette menes
informasjon uten spesifikk plassering i IFC modellen, eller uten direkte eller indirekte relasjoner
til andre objekter i den. Siden IFC ikke håndterer informasjonsobjekter tilpasset alle spesifikke
bruksområder eller lokaliseringer, vil det ennå være behov for slike komplementære
egenskapssett.
IAI utvikler IFD som skal håndtere alle slike egenskapssett som skal tilknyttes IFC modeller. At
programmer bruker egne egenskapssett kan skape forvirring i en allerede komplisert BIM. Noen
krav vil være direkte tilknyttet IFC modellen, mens andre ikke vil komme til syne uten at man
aktivt leter de opp i objektene. Dette kan skape usikkerhet for hvilke parametre som er med på å
gi føringer for simuleringer utført på IFC modellen, og dermed gi feil resultater. Et eksempel er
hvis u-verdien til alle materialer utenom isolasjon i en vegg ligger direkte tilknyttet IFC
modellen, mens u-verdien til isolasjonen kun er tilkoblet som tekstlig informasjon. En simulering
vil da gi resultat for hele veggen, og om man ikke vet at isolasjonen er utelatt vil dette gi gale
resultater. Dersom programvareindustrien ønsker å jobbe opp i mot buildingSMART baserte
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BIMer burde programmene ikke tilknytte seg egendefinerte egenskapssett, men kun forholde seg
til egenskapssett i IFD library. Dette er igjen avhengig av at IFD library tilknyttes de nødvendige
egenskapssettene. Altså vil det være nødvendig med en utvikling av IFD library før man
helhetlig vil kunne koble alle nødvendige kravspesifikasjoner til en IFC modell.
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7.5 Bruk av dataprogrammer i tidligfaseprogrammering - diskusjon
dRofus (se punkt 6.1) tilrettelegger for strukturert lagring av kravspesifikasjoner tilpasset rom og
romtyper i et byggeprosjekt. Programmet kan lagre mer overordnede krav tilpasset en funksjon
eller gruppering av områder. Denne funksjonen vil fungere godt for å kunne registrere krav i
tidligfase, da kravene her vil være av mer overordnet grad. Programmet er i hovedsak et
romfunksjonsprogram og er derfor tilpasset kravspesifisering direkte på enkelt rom eller
standardrom. For at programmet skal kunne håndtere krav fra tidligfasen før rom og romtyper er
spesifisert bør funksjonsprogram (FP) modulen utvikles videre.
Programmet kan synkronisere en IFC modell med kravspesifikasjoner fra dRofus. Dette gjør det
mulig å kunne kontrollere at løsningen blir som programmert. Kiviniemi beskriver at det
problematisk når krav endrer seg, og at endringene ofte baserer seg på tidligere endringer, ikke
de opprinnelige eller endrede intensjonene (se punkt 5.2.1). dRofus loggfører endringer og man
kan dermed gå tilbake å se hvordan kravene har utviklet seg og hva de er basert på. Dette kan
løse problemet som Kiviniemi beskriver.

Programmet G-PROG; Calcus (se punkt 6.2) baseres på erfaringsgrunnlag fra tidligere prosjekter
for å lage kostnadskalkyler. Her kan man velge type bygning og bruksområde og dermed utføre
en halvautomatisert kostnadskalkyle basert på erfaringer fra tidligere prosjekter. Ved bruk av
Calcus kan man gjennomføre dokumenterte overslagskalkyler på mye kortere tid enn ved
manuelle kalkyler, og som erfaringsmessig også viser seg å stemme godt med virkeligheten.
Slike kalkyler burde også kunne gjøres for blant andre energiregnskap, der man eksempelvis kan
bytte ut kr/m2 med kW/h m2 (kilowatt pr. time pr. m2) som kalkulert enhet (funksjonell enhet).
I punkt 7.3 beskrives det at det er hensiktsmessig å forenkle for eksempel komplekse miljødata
for å kunne sammenligne alternative løsninger. Et program med tilsvarende funksjonalitet som
Calcus med bruksområde innenfor miljøkalkuleringer vil i prinsippet kunne gjøre om slik
kompleks miljøinformasjon til enkelt sammenlignbare verdier.
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7.6 Konklusjon
For å kunne håndtere stadig mer komplekse byggeprosjekter er man avhengig av en strukturert
programmering som følger prosjektering, bygging og bygningens livsløp. Mitt inntrykk er at
programmering blir vektlagt i for liten grad i byggebransjen. For å kunne ta hensyn til alle
aspekter i et livsløp er man avhengig av at de ”riktige” kravene blir identifisert før konseptet for
bygningen fastsettes. For å komme fram til kravspesifikasjonene som er grunnlaget for
utviklingen av konseptet er man avhengig av store mengder informasjon. For å kunne nyttiggjøre
seg av denne i praksis er man avhengig av å ikke måtte lete den fram manuelt. IFC, IFD og IDM
modellene kan utvikles til å kunne håndtere kravspesifikasjoner så de kan tilknyttes
løsningsobjektene i modellen.
dRofus (se punkt 6.1) er et program som kan hente ut både løsning og tilknyttede krav, og
dermed kontrollere det programmerte mot det prosjekterte. Dette viser at man ved å koble
kravspesifikasjoner med løsninger i IFC modellen kan sørge for at krav tas hensyn til gjennom
hele byggeprosessen. Programmet fører logg over kravendringer, og man kan dermed basere
endrede krav på opprinnelige intensjoner, da disse fortsatt ligger til grunn til tross for eventuelle
endringer. Calcus (se punkt 6.2) er et program som gjennom store mengder erfaringsmateriale
utvikler kostnadskalkyler. Kalkylene kan utføres raskt og gjør at man tidlig kan vurdere
forskjellige konsepter opp i mot hverandre. Denne metodikken kan legges til grunn for kalkyler
av andre parametere som for eksempel varmetap. Ved å samkjøre disse kalkylene vil man kunne
vurdere konsept helhetlig, og sammenligne konsepter opp i mot hverandre.
Under beskrives problemene, med forslag til løsninger basert på materialet i oppgaven:
Problem

Løsning

IFC er ikke tilpasset håndtering av
kravspesifikasjoner (programmering).

Kiviniemi foreslår en struktur og en del endringer i IFC som skal
muliggjøre dette (se punkt 5.2).

Noen programmer benytter egne egenskapssett
som ikke har tilhørighet i IFC.

IFD library kompletteres med nødvendige egenskapssett så det blir
unødvendig med egne egenskapssett.

Programmeringen blir borte i all prosjekteringen, Programmere etter "oppskrift" fra IAI (se punkt 5.1), koble programmerte
og resultat avviker fra ønsket resultat.
krav til modellen (se punkt 5.2) og endre fra "fossefallsprinsippet" til
integrert prosjektering(se punkt 3.2.2).
Manglende dokumentasjon for å definere hvilke Videre presisering av krav som er avgjørende for utvikling av konseptet,
kravspesifikasjoner som er nødvendige for
gjerne fordelt på fag, funksjon eller prosess. Viktig å avgrense så man ikke
utvikling av bygningskonsepter.
detaljprogrammerer.
Lite vektlegging på helhetlig programmering
der alle aspekter belyses.

Mer konkrete krav fra myndighetene gjennom plan og bygningsloven med
veiledere, bevisstgjøring på effekten av grundig programmering og
påvirke kunder og bransjen til å fokusere på helhet og samfunnsbevissthet.

Ineffektiv programmering som kan virke som et Manglende erfaringsgrunnlag gjør at man ofte begynner fra bunn av og
fordyrende ledd.
gjør mye repetitivt arbeid som kunne vært unngått hvis de fleste kravene
var tilgjengelige fra tidligere lignende prosjekters erfaringer. IFC burde
tilpasses så den kan håndtere slike erfaringsprosjekter.
Manglende eller mangelfull programvare for
kalkulering og kravfangst i programmeringen

Eksisterende programvare som kan fange eller håndtere krav burde
utvikles, og fag, funksjon og prosesstilpasset programvare burde lages.
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7.7 Anbefalinger til framtidig arbeid
Gjennom oppgaven påpekes en del hinder som må forseres for å kunne komme fram til en
effektiv tidligfaseprogrammering basert på buildingSMART standardene. Alle løsningene som
presenteres i konklusjonen omtaler nye problemer som det kan jobbes videre med.

Problemer tilknyttet buildingSMART standardene jobbes det kontinuerlig med og min
anbefaling er at medlemsorganisasjoner av IAI fortsetter med dette arbeidet og retter fokus mot:
•
•
•

Utvikling av nye egenskapssett i IFD library tilpasset de enkelte fag, funksjoner eller
prosesser og med mulighet for å håndtere kravspesifikasjoner.
Tilpassing av IFC standarden så den ryddig kan håndtere kravspesifikasjoner fordelt på
fag, funksjoner eller prosesser.
Utvikle eller videreutvikle (for eksempel modellen til Kiviniemi) modell for kobling
mellom krav og løsning i IFC modellen.

For at man skal kunne utføre realistiske konseptutviklinger er man avhengig av å definere hvilke
krav som gir føringer til den konseptuelle utformingen innen de enkelte oppgaver. SINTEF
byggforsk har utviklet veiledninger til de fleste byggetekniske fagområder og beskriver hva som
skal til for å oppnå god prosjektering og gode løsninger. I byggforsk serien kan man også gå i
dybden på hva som definerer programmering fra prosjektering og hva som definerer tidligfase.
Med dette burde grunnlaget for detaljer i byggforsk serien som kan dekke det som må med for å
bestemme kravspesifikasjonene til enkeltoppgaver være lagt. For meg var det problematisk at
dette lå meget spredt og jeg måtte selv i stor grad definere hvilke krav som er nødvendige for
konseptutvikling.
Min mening er at SINTEF byggforsk har et godt grunnlag for å kunne ordne opp i dette med:
•
•

detalj i byggforsk serien som overordnet beskriver programmering av konsept som helhet
detaljer i byggforsk serien som beskriver kravene som gir føringer for konseptutvikling
fordelt på fag, funksjoner og prosesser

Dersom tidligfaseprogrammeringen baserer seg på store mengder erfaringsmateriale fra tidligere
prosjekter vil arbeidsmengden ved programmeringen minske. For at dette skal fungere er man
avhengig av at erfaringene presenteres på en måte som gjør at de kan tilknyttes en BIM. Her
trenger man også å utvikle metoder for standardisert håndtering av informasjon.
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Bransjen trenger å bevisstgjøres sitt samfunnsansvar og effekten av god
tidligfaseprogrammering. Dette kan gjøres gjennom informasjonskampanjer, men også gjennom
strengere statlige føringer. At flere selskaper setter krav til BIM på samme måte som Statsbygg
og Forsvarsbygg vil også gjøre det mer innbydende å ta i bruk disse metodene.
Kunder som krever løsninger som er samsvarende med statlige og internasjonale målsetninger
(for eksempel for ressursforbruk og miljøbelastning), vil medføre at bransjen måtte rette seg etter
disse. Dermed er det meget viktig å påvirke samfunnet til å stille slike krav.
Utviklingen av buildingSMART prinsippene vil føre til behov for ny programvare og utvikling
av den eksisterende. De for de programmene jeg har fokusert på vil jeg anbefale hvis de vil
tilpasses tidligfaseprogrammeringen:
•

•

dRofus
o Programmering som en prosess som ikke begynner når man har bestemet rom og
romtyper. For å kunne fange krav helt fra tidligfaseprogrammeringen burde det
tilrettelegges for håndtering av krav på et overordnet nivå for fag, funksjoner og
prosesser.
G-PROG; Calcus
o En videreutvikling som gjør at man kan utføre kalkyler på samtlige fagfelt som er
innblandet i en byggeprosess, og med mulighet for helhetlig sammenligning der
alle fag inkluderes.
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Vedlegg A-1

Utdrag av byggforsk detaljblad 470.112:
Miljøriktig valg av produkter og bruk av miljødeklarasjoner
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Vedlegg A-2

Utdrag av byggforsk detaljblad 470.112:
Miljøriktig valg av produkter og bruk av miljødeklarasjoner
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Vedlegg A-3

Utdrag av byggforsk detaljblad 470.112:
Miljøriktig valg av produkter og bruk av miljødeklarasjoner
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Vedlegg B

Flytskjema for sammenligning av produkter
- basert på miljøvaredeklarasjon (54)

figur 53: flytskjema for miljøvurderinger prioritert og delt opp i fem delområder
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Vedlegg C

Resultate som grunnlag på miljøvurdering
- basert på miljøvaredeklarasjon (54)

figur 54: eksempel på sammenligning av fem veggplater

Masteroppgave av Andreas Holmqvist - valg av byggesystem i tidligfase

115

Vedlegg D

Utdrag av byggforsk detaljblad 501.101:
Planlegging og bygging med lite avfall (40)

figur 55: aktuelle tiltak for avfallsreduksjon og ressursutnyttelse
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Vedlegg E

Utdrag av byggforsk detaljblad 501.101:
Planlegging og bygging med lite avfall (40)
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Vedlegg F-1

Utdrag av byggforsk detaljblad 222.210:
Miljøeffektiv programmering og prosjektering av bygninger (33)

Overordnede sjekkpunkter for miljøstyring I programmeringsfasen
Aktivitet
Miljøfaglig arbeid
Rammebetingelser

Miljøprioritering
Miljømål
Virkemidler
Miljøplan
Dokumentasjon

Oppgaver
Knytte til seg miljøkompetanse
Gjennomføre miljøvurdering
Klarlegge og formulere tiltakshavers miljøambisjoner
Klarlegge myndighetskrav
Klarlegge rammebetingelser, inkl.
synspunkter fra interessenter
Klarlegge økonomiske forhold med
betydning for miljømål/-delmål
Avgrense og innbyrdes prioritere mellom miljøaspekter
Fastlegge relevante og realistiske miljømål/-delmål
Klarlegge virkemidler man ønsker å
overveie senere
Utarbeide miljøplan
Dokumentere miljøarbeid, miljøvurdering,
prioritering og virkemidler

tabell 4: hovedpunkter for utarbeidelse av miljøprogram

Sjekkpunkter for miljøvurderinger
Omgivelser og infrastruktur
Topografi

Nabobebyggelse

Områdets topografiske forhold: beplantning, vannområder,
sammenheng med lys og vindforhold, begrensninger ved stor
terrenghelning mv.
Hensyn til nabobebyggelse, behov for grønne områder,
skyggeforhold, vindforhold, støy/støvpåvirkninger mv.

Estetikk
Trafikk og transport

Krav til estetikk og konsekvenser for f.eks. materialvalg
Transportmuligheter i nærheten, påvirkning på områdets
transportforhold. Trafikkpåkjenninger i bygge- og driftsfasen

Nåværende og tidligere bruk

Områdets historiske forhold som kan ha betydning for byggverkets
miljøpåkjenning: fyllinger, nedgravde materialer,
grunnforurensning, kulturminner mv.

Hydrologi

Områdets vannforhold: grunnvann, overflatevann, myrområder,
innsjøer, bakker, og hvilke konsekvenser byggverket kan ha på disse
forholdene
"Avvanning": overflatevann, grunnvann

Resipienter
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Vedlegg F-2

Utdrag av byggforsk detaljblad 222.210:
Miljøeffektiv programmering og prosjektering av bygninger (33)

Forurensning

Varmeforsyning
Renovasjonsforhold
Størrelse
Form og orientering

Eksisterende bebyggelse
Nåværende og tidligere bruk

Beplantning
Vindforhold

Forurensning
Påvirkning av omgivelsene

Idé

Forhold i omgivelsene som kan medføre forurensning i eller
omkring byggverket, byggverkets mulige forurensning av
omgivelsene
Muligheter for kollektiv varmeforsyning
Avfallsordninger og krav til sortering og oppsamling av avfall
Tomt og plassering på tomt
Tomtestørrelsens innflytelse på antall etasjer, hvor kompakt
byggverket skal være, hvor tett bygninger skal plasseres mv.
Konsekvenser av tomtas form og størrelse for plassering og
orientering. Byggverkets orientering har bl.a. betydning for
solinnfall og dermed betydning for utnyttelse av solenergi,
ventilasjonsbehov mv.
Påvirkninger det påtenkte byggverket kan tilføre og få fra
eksisterende bebyggelse på tomta
Forhold ved tomtas historikk som kan ha betydning for byggverkets
miljøpåkjenning: fyllinger, nedgravde materialer,
grunnforurensning, kulturminner mv.
Plassering mht. eksisterende vegetasjon; gamle trær mv.
Vindpåvirkning på byggverket.
Byggverkets påvirkning på vindforholdene i omgivelsene, endret
lokalklima
Kjente forurensninger i grunnen og i ev. eksisterende bygninger, og
ev. konsekvenser av dette
Øvrige forhold ved byggverkets plassering på tomta som kan
påvirke omkringliggende bebyggelse, naturarealer, flora, fauna,
fredede arealer mv.
Form og funksjon
Elementer i den helhetlige og overordnede arkitektoniske ideen
som kan ha miljøkonsekvenser. Elementer i den helhetlige og
overordnede romlige ideen som kan ha miljøkonsekvenser

Utforming

Elementer i den arkitektoniske utformingen som kan ha
miljøkonsekvenser, inklusive utformingen av rom og volumer og
typiske bygningsdeler og detaljer

Funksjoner og
aktiviteter

Aktuelle funksjoner og aktiviteter og ev. miljøpåkjenninger fra disse

Avstander

Forhold ved byggverkets utforming og utstrekning som kan ha
betydning for miljøvurderingen, f.eks. lange interne transportveier

Overordnet

Teknikk og materialer
Kartlegge de overordnede inngangs- og utgangsfaktorer (se punkt
4.7.11) for utvalgte bygningsdeler og installasjoner med
utgangspunkt i første nivå i bygningsdelstabellen

tabell 5: relevante vurderingskriterier for miljøprogrammering
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Vedlegg F-3

Utdrag av byggforsk detaljblad 222.210:
Miljøeffektiv programmering og prosjektering av bygninger (33)

Virkemidler
Fysiske omgivelser
Alternativ lokalisering og plassering
Annen planløsning, f.eks. flere etasjer, mer
effektiv utnytting
av mindre område
Plassering av byggverk
Orientering av byggverk
Utforming av byggverk
Bruk av stedlige masser
Alternative atkomstveier til
rekreasjonsarealer
Bevaring av trær, vegetasjon og naturmark
Beplantning
Avskjerming
Ombruk av avfall
Minimering av grunnvannssenking
Tilpassing til landskap og omgivelser
Utnyttelse av eksisterende og ny vegetasjon
til å ivareta lokalklimatiske forhold og
opprettholde eller styrke lokal fauna
Etablering av flora- og faunakorridorer
Bevaring av trær, vegetasjon og naturmark
Tilpasse plassering i forhold til eksisterende
infrastruktur
Energiressurser
Minimering av energibruk
Bruk av fornybar energi, f.eks. solvarme,
jordvarme eller bioenergi
Bruk av alternativ energi, f.eks.
overskuddsvarme fra industri
Bruk av materialer med lavt energiforbruk
ved framstilling, helst fra nærområdene
Utnyttelse av dagslys
Bruk av naturlig ventilasjon
Varmegjenvinning
Individuell temperaturregulering
Energisparing: isolering, vinduer,
termostater, kuldebrobryting, lukking av
portrom mv.

Passiv solvarmeutnyttelse: glassareal,
bygningsorientering, solvegger,
soneinndeling mv.
Hensiktsmessig orientering av bygning og
tilstrekkelig tilgang på dagslys (gode
bygnings- og romløsninger i forhold til dagslys
og solinnfall)
Materialressurser
Minimering av ressurs-/materialforbruk
Bruk av materialer med lavt ressursforbruk
ved framstilling, helst fra nærområdene
Bruk av materialer av fornybare ressurser
(rikelige)
Ombruk av ressurser og materialer
Utforming av konstruksjoner slik at
materialer kan byttes ut enkeltvis
Bruk av materialer med tilstrekkelig levetid
Bruk av materialer med minst mulig behov
for vedlikehold
Bruk av materialer med mulighet for
vedlikehold (forlengelse av levetid)
Vannressurser
Resirkulering av vann
Bruk av sekundavann
Minimere grunnvannssenking
Bruk/ombruk av regnvann eller gråvann
Styring og reduksjon av vannforbruk ved bl.a.
vannsparende installasjoner
Fast avfall
Unngå bruk av miljøfarlige stoffer
Bruk av konstruksjonsprinsipp som muliggjør
selektiv riving
Avfallsminimering, bl.a. ved
levetidsforlengelse
Bruk av stedlige masser
Støy og vibrasjoner
Bruk av støy- og vibrasjonssvakt materiell og
utstyr
Innkapsling av støyende utstyr
Gjennomføring av støybegrensende og
vibrasjonsdempende tiltak
Alternativ plassering av støykilder
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Vedlegg F-4

Utdrag av byggforsk detaljblad 222.210:
Miljøeffektiv programmering og prosjektering av bygninger (33)
tabell 6: Virkemidler for miljøriktig prosjektering

Generelt
Bruk av prefabrikkerte elementer framstilt
under kontrollerte forhold
Unngå bruk av miljøfarlige stoffer
Lukking av produksjons-/arbeidsprosesser
Luft
Tilrettelegging for transport uten bil
Vanning av støvete arealer og lagret masse
Røykgassrensing
Jord og vann
Forebygging av uhell/utslipp
Oppsamling og ombruk av avfall
Vannrensing (før utslipp)
Deponering av forurenset masse
Tildekking av lagret masse

tabell 7: virkemidler for å minimalisere utslipp til luft, jord og vann
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Vedlegg G-1

BLIS konsepter som danner baser for
Kiviniemis struktur for kravmodell

BLIS ‘Concepts’ which are part of the Requirements Model Specification:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

Actor role (Part of IfcActorSelect, and thus can be part of the new Requirement Element
object, Section 6.3.4.)
Building (One of the direct link levels between the Requirements and Design Models.)
Building story (Can be a relevant link level for Requirements, although not often used.)
Containment (For example, Space can be a container for its furniture and equipment.)
Dynamic property assignment (The mechanism to assign property objects or Property
Sets to objects dynamically, i.e., without changing the IFC schema. This can be used to
add new Requirements to the Model. However, there must be some agreement on the
additional attributes, because otherwise other applications cannot handle them.)
Organization (Part of IfcActorSelect, and thus can be part of the new Requirement
Element object, Section 6.3.4.)
Owner history (Defines the ownership of the objects in the Models.) Section 3: Point of
Departure 51
Person (Part of IfcActorSelect, and thus can be part of the new Requirement Element
object, Section 6.3.4.)
Project (One of the direct link levels between the Requirements and Design Models.)
Property Set system (Software developers can use this method to attach new properties to
IFC objects; e.g., implement attributes, which are not defined in the IFC Specifications.
However, this method causes problems, which are discussed in Section 6.1.4.)
SimpleProperty (This defines a simple property for a Property Set. The “SimpleProperty”
has a name and a value.)
Site (One of the direct link levels between the Requirements and Design Models.)
Space (Central element for the Requirements Management Specification.
Space Program Instance objects in the Requirements Model link to the Space Objects in
the DPM Models.)
Space program properties (Central element in the Requirements Model and the link to the
Design Model. The Requirements Model Specification defines two new elements to
replace the current IfcSpaceProgram object; NewSpaceProgramInstance and
NewSpaceProgramType. Sections 6.2.2, and 6.3.10 document this issue is in detail.)
Space Type (Central element for the Requirements Model. The current use of Space Type
in the BLIS view is based on the use of the Description attribute to store a value of the
Space Type, and there is a proposed list of types. The NewSpaceProgramType replaces
this practice in my Requirements Model Specification; see Section 6.3.10.)
Unit assignment (IfcUnitAssignment defines whether the units are metric or imperial.)
Units [metric] (Defines the metric units used in the project.)
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Vedlegg G-2

BLIS konsepter som danner baser for
Kiviniemis struktur for kravmodell

BLIS ‘Concepts’ which are not used in the current Requirements Model Specification
but might be useful in the future:
• Address (A Project Attribute, not a Requirement. Depending on the implementation,
this information can be stored in the Requirements Model,
Design Model , or both.)
• Site address (A Project Attribute, c.f. Address.)
BLIS ‘Concepts’ which are not used:
• 2D placement ( Geometrical Locations are not Requirements.)
• 3D placement ( Geometrical Location.)
• Absolute placement ( Geometrical Location.)
• Bounding box geometry (Geometrical representations are not Requirements.)
• Extruded solid: arbitrary (Geometrical representation.)
• Geometric representation (Geometrical representation.)
• Polyline (Geometrical representation.)
• Profile: arbitrary (Geometrical representation.)
• Relative placement (Geometrical Location.)
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Vedlegg H-1

Krav som ble spesifisert i Kiviniemis fem betraktede
prosjekter, fordelt på antall prosjekter de enkelte krav ble tatt hensyn til
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Vedlegg H-2

Krav som ble spesifisert i Kiviniemis fem betraktede
prosjekter, fordelt på antall prosjekter de enkelte krav ble tatt hensyn til
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Vedlegg H-3

Krav som ble spesifisert i Kiviniemis fem betraktede
prosjekter, fordelt på antall prosjekter de enkelte krav ble tatt hensyn til
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Vedlegg H-4

Krav som ble spesifisert i Kiviniemis fem betraktede
prosjekter, fordelt på antall prosjekter de enkelte krav ble tatt hensyn til
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Vedlegg I-1

Et eksempel på rapport fra dRofus – se spesielt siste side der de
egendefinerte delen til slutt om miljøpåvirkning (verdiene er fiktive)
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Vedlegg I-2

Et eksempel på rapport fra dRofus – se spesielt siste side der de
egendefinerte delen til slutt om miljøpåvirkning (verdiene er fiktive)
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Vedlegg I-3

Et eksempel på rapport fra dRofus – se spesielt siste side der de
egendefinerte delen til slutt om miljøpåvirkning (verdiene er fiktive)
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