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II

Sammendrag

Hensikten med oppgaven var å se på hvordan buildingSMART- teknologien påvirker
informasjonsflyten i planleggingsfasene i et byggeprosjekt. Jeg har også vurdert de
mulighetene man har for vurdering av miljøegenskaper i et byggeprosjekt ved bruk av
buildingSMART- teknologien, og utviklet et forslag til en IDM (Information Delivery
Manual) for vurdering av miljøegenskaper.
BuildingSMART- teknologien er utviklet med hensyn på å bedre informasjonsflyten i
byggeprosessen. I et byggeprosjekt har man store mengder med informasjon som skal
utveksles og registreres. I den tradisjonelle plansleggingsmetoden som bygger på
”fossefallprinsippet”, kan dette ofte føre til kaos. Det hender at informasjonen ikke
når de riktige aktørene til rett tid, eller at informasjon faller bort. Informasjonstap i
byggeprosjekter fører til mye ekstraarbeid og tap av verdifull tid og ressurser. Ved
bruk av buildingSMART- teknologi, registreres informasjonen i BIM
(BygningsInformasjonsModell). BIM brukes som utvekslingsplattform for
informasjon, og kan på denne måten gi planleggerne et godt informasjonsgrunnlag til
å ta avgjørelser på. buildingSMART åpner for muligheten til å gå tilbake i prosessen,
å vurdere løsninger og foreta justeringer.
En viktig del av oppgaven har vært å se på hvilke muligheter man har for å vurdere
byggeprosjekters miljøegenskaper ved bruk av buildingSMART- teknologien. I dag
har man ingen løsning på dette tilgjengelig. For å kunne utvikle en løsning for
vurdering av miljøegenskaper, må man finne en standardisert måte å dokumentere
byggeprodukters miljøegenskaper. Nylig ble det utgitt en ny standard på dette
området, ISO 20931 Enviromental decleration of building products, som spesifiserer
hvilken informasjon som skal være tilgjengelig i en miljødeklerasjon. ISO 20931
legger grunnlaget for å kunne utvikle en IDM for vurdering av miljøegenskaper.
Min erfaring etter arbeidet med oppgaven, er at buildingSMART kan bedre
informasjonsflyten i et byggeprosjekt betraktelig, noe som fører til at man oppnår en
mer ryddig og økonomisk byggeprosess.
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Det ble avdekket flere områder man må jobbe videre med innenfor buildingSMART.
I dag er buildingSMART- teknologien ukjent for de fleste i byggenæringen. For å få
endret på dette, må man jobbe med å få løftet kompetansenivået i bransjen. Man må
også få implementert flere fagfelt i buildingSMART, for å kunne ta i bruk
buildingSMART som et fullverdig prosjekteringsverktøy.
Det må jobbes videre med å utvikle IDMer for vurdering av miljøegenskaper. I
oppgaven ble det presentert et forslag til IDM for vurdering av materialkvaliteter. For
å kunne utvikle dette videre, må man jobbe med å få på plass produktdatabaser. I dag
finnes det slike databaser, men disse er ikke komplette, og gir derfor ikke et godt
grunnlag for avgjørelser.
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III

Abstract

The purpose of the study was to investigate wether the buildingSMART- technology
affects the information flow in a building process. I have also looked into the
possibilities to consider enviromental properties by using the buildingSMARTtecknology, and developed a proposal of an IDM ( Information Delivery Manual) for
enviromental planning.
The buildingSMART- technology is developed to enhance the information flow in the
building process, where large amounts of information has to be exchanged and
registered. The traditional building process uses the principle of streamline flow of
information, where information easily can be lost or not be exchanged to the right
person at the right time. Loss of information in a building process leads to a lot of
rework and loss of time and resources. The use of the buildingSMART- technology
allow the designteam to register information in a Building Information Modell (BIM).
Then the BIM can be used as an information exchange platform, thus giving the
designteam a better information background for making decisions. The information
modell also gives the user the opportunity, at will, to review the entire planning
process.
An important part of this study was to evaluate the possibillities of using
buildingSMART- technology to focus on the enviromental properties of a building
project. Currently no souch technology is available. A standard to determine
enviromental properties has to be developed. Recently a new standard on this issue
was published, the ISO 20931 Enviromental decleration of building products. This
standard clarify which information should be available at any time. The ISO 20931 is
crucial in the development of an enviromental IDM.
In my opinion the buildingSMART- technology will enhance the information flow in
a building process considerably. Thus achieving a smoother process from a
technological, economical and enviromental point of view.
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During my work with the buildingSMART- technology, I uncovered several issues in
need of further development. This technology, for the time being, is not in common
use in the building industry. I think the buildingSMART- technology represent one of
the greatest progress in the industry. The implementation require increased
competance at any level of the building process. We need to further develop IDM’s to
evaluate the enviromental properties all through the process. My study present a
suggestion for an enviromental IDM for building materials. It is crucial to establish
various data bases of building products. Existing data bases are incomplete, thus unfit
for making decisions.
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1

Innledning

1.1

Bakgrunn

Miljøkrav i prosjekteringen blir ofte ikke prioritet , siden andre rammekrav allerede er
bestemt. Som prosjekteringsleder må man sørge for at man opprettholder fokuset på
miljø gjennom helle prosjekteringsperioden.
I denne oppgaven har jeg tatt for meg prosjekteringsfasen av et byggeprosjekt, for å se
på hvilke problemer og utfordringer som oppstår. Tanken er å finne områder som man
kan effektivisere og digitalisere, for å oppnå en mer effektiv og ryddig prosess.
I dag jobber de fleste norske bygningsplanleggere etter ”fossefallprinsippet”. Min
erfaring fra arbeidet med Trallfa Tvillinggården, er at denne måten å jobbe på gjør det
vanskelig å ta et skritt tilbake for å vurdere løsninger, eller foreta justeringer. Hvis
man oppdager feil eller mangler i prosjekteringen, blir det tidskrevende og kostbart å
rette opp disse. Mine erfaringer blir bekreftet av prosjektutviklere hos Kruse Smith
Entreprenør A/S;
”Endringer i planleggings- / prosjekteringsfasen er heller regelen enn unntaket. Det
er derfor særdeles viktig at vi har rutiner og system for å kunne foreta en helhetlig
vurdering av alle konsekvenser av alternative løsninger. Har alle effektiv tilgang til
samme informasjon ( både generelt og spesielt for sitt fag) så vil dette være med på å
korte ned prosessene og kvalitetsikre disse. Dette vil videre sikre både fremdrift og
økonomi i prosjektene [1]”.
Jan Inge Sætre, prosjektutvikler, Kruse Smith Entreprenør A/S.
Ser vi på byggenæringen i Norge forøvrig finner vi igjen de samme utfordringene.
Bygg- og annleggsbransjen har i Norge en årlig omsetning på 47 milliarder US dollar.
5% av denne omsetningen brukes til å utbedre feil og mangler i byggeprosjekter [2].
Det går med 1.7 millioner arbeidstimer for å utbedre disse feilene [3].
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I de senere årene, er det jobbet med å utvikle en ny metode å prosjektere bygg på. Den
bygger på 3D-modeller og informasjonsbevaring. Dette innebærer en digitalisering av
prosjekteringsarbeidet, der man legger opp til at all informasjon om prosjektet lagres i
en og samme ”informasjonsmodell”. Dette gjør at alle aktørene kan følge prosjektets
fremgang, og det blir lettere å oppdage feil tidligere, enn hvis man jobber etter
”fossefallprinsippet”. Denne nye måten å planlegge på, har etter hvert fått
merkenavnet buildingSMART, og er et bredt internasjonalt samarbeid i regi av IAI
(International Alliance of Interoperability). Den 21. april var en merkedag for norsk
byggenæring, da Statsbygg for første gang la ut en anbudsinnbydelse, hvor det var
krav om at buildingSMART- teknologien skulle benyttes [4]. Statsbygg har som
målsetting, at bruk av buildingSMART- teknologien skal bli standard i alle deres
prosjekter innen 2010. Utfordringene og de tekniske nyvinningene som må til for å få
denne metoden til å fungere, kommer jeg tilbake til i kapittel 2.
”Miljømålsettinger for prosjektet er noe av det første man bør ta stilling til i
prosjekteringen. Dette bør være avgjort før man starter arbeidet med å utforme
bygget [5].”
Kristin Stømer Frafjord, Prosjktutvikler, Kruse Smith Entreprenør A/S
Miljø er i ferd med å bli en av de viktigste faktorene bygningsplanleggere må ta
hensyn til i prosjekteringen. To viktige faktorer innenfor miljø er materialkvaliteter og
energi. I dagens marked blir det satt strengere og strengere krav til energiforbruk på
bygningene som oppføres. Det gjør at man må endre måten man planlegger og bygger
på. Man må komme opp med nye strukturelle løsninger for å tilfredstille de nye
kravene. For å oppnå et lavt energiforbruk må man også nøye vurdere hvilke
materialer som blir tatt i bruk. Nye krav til energi og til miljødokumentasjon, gjør at
produsentene må utvikle nye og bedre produkter til byggenæringen.
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1.2

Problemstilling

Hovedmålet med oppgaven er å undersøke hvordan planleggingsprosessen ved bruk
av buildingSMART-teknologi, kan effektivisere informasjonsflyt i et byggeprosjekt
og bidra til vurdering av miljøegenskaper. Dette er sett i forhold til tradisjonell
planleggingsprosess.
Deloppgaver:
•

Kartlegge informasjonflyt i en tradisjonell planleggingsprosess; Trallfa
tvillinggården

•

Foreslå en informasjonsmodell for Trallfa Tvillingården ved bruk av
buildingSMART

•

Kartlegge håndtering av energi- og miljørelaterte problemstillinger i den
tradisjonelle informasjonsflyten

•

Foreslå en modell for vurdering av krav til miljøinformasjon. Innenfor
buildingSMART defineres dette som en IDM ( Information Delivery Manual)

1.2.1 Beskrivelse av oppgaven

I forkant av denne oppgaven, har jeg fulgt et byggeprosjekt i regi av Kruse Smith
Entreprenør A/S, Stavanger. Dette prosjektet vil jeg bruke som et referanseprosjekt.
Jeg vil gi en beskrivelse av prosjekteringsfasen, der jeg vil legge vekt på
informasjonsflyten mellom aktørene.
Informasjonsflyt sammen med tidspress er kanskje de viktigste utfordringene man har
under planlegging av et bygg. Prosjektet som jeg har vært med på fulgte den
tradisjonelle måten å planlegge på, det såkalte ”fossefallprinsippet”.
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1.2.2 BuildingSMART

Ved bruk av buildingSMART- teknologi mener mange at man med tiden kan
effektivisere planlegging, bygging, drift og vedlikehold. Dette er vel og bra, men det
medfører også en omveltning i måten man prosjekterer på. BuildingSMART krever
en digitalisering av arbeidet. All informasjon blir lagret i en database, som man så
trekker ut eller legger til informasjon i. Tanken er at man lettere kan oppdage feil, og
når en først har lagret informasjonen, følger den bygget gjennom hele prosessen.
I denne oppgaven vil jeg orientere meg om buildingSMART, der jeg vil vurdere om
dette ”verktøyet” kan være med på å bedre informasjonsflyten mellom aktørene som
er involvert. Vil bruk av buildingSMART føre til en mer økonomisk og ryddig
prosess? Jeg vil sette opp en idealisert informasjonsmodell knyttet opp mot Trallfa
Tvillinggården, og sammenligne denne med den reelle informasjonsmodellen.

1.2.3 Miljøutfordringer

Jeg vil også se på miljøutfordringer i prosjekteringen av Trallfa Tvillinggården. I
starten av et prosjekt setter man seg alltid målsetninger. Det kan være ”egne”
målsetninger, eller et generelt mål om å tilfredstille lover og forskrifter. Noen ganger
må man unnvike fra disse målsetningene. Det kan det være mange grunner for. Dette
er et punkt i prosjekteringen hvor det kan oppstå interessekonflikter.
Innenfor miljø har jeg valgt å trekke fram materialkvaliteter og energi som aktuelle
temaer. Jeg vil bruke referanseprosjektet Trallfa Tvillinggården, for å vurdere om
målsetningene som ble satt i starten av prosjektet ble oppfylt. Hvilket
informasjonsgrunnlag har man hatt for å ta de forskjellige avgjørelsene? Hvorfor har
man brukt akkurat disse løsningene? Jeg vil også her trekke inn buildingSMART, for
å se om dette verktøyet kan være til hjelp i miljørelaterte utfordringer. Her vil jeg lage
et forslag til en modell for vurdering av miljøegenskaper ved bruk av
buildingSMART- teknolgi.
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1.3

Avgrensing

Jeg har i denne oppgaven valgt å se på informasjonsflyten i byggeprosessen. Dette er
et stor og viktig del av prosessen. For å avgrense søket, og for å gjøre oppgaven
gjennomførbar, har jeg valgt å se på planleggingsprosessen ”fra idé til tilbud”. Jeg vil
i dette området legge vekt på prosjektleders rolle i prosjekteringen.
Jeg vil bruke prosjektbeskrivelsen fra Trallfa Tvillinggården til å utvikle en ideell
informasjonsmodell for prosjektet, slik det kunne ha sett ut hvis man hadde brukt
buildingSMART. I de mer detaljerte beskrivelsene av buildingSMART, vil jeg legge
vekt på operasjonene som kan implementere miljø i den ideelle
informasjonsmodellen.
Modellen man bruker for å implementere miljø i buildingSMART, kan også brukes
for å implementere andre områder av prosjekteringen.

1.4

Metoder

For å svare på problemstillingene ovenfor, har jeg brukt disse metodene:
Bearbeiding av prosjektmateriale:
Jeg har satt meg inn i notater og referater fra prosjekteringsmøtene. Dette ga meg god
oversikt over hvilke utfordringer, og veivalg man stod ovenfor i
planleggingsprosessen. Jeg har også hatt tilgang til alt annet informasjonsmateriale,
som ble utarbeidet i forbindelse med prosjektet.
Litteratursøk:
Jeg har brukt litteratursøk for å finne bakgrunnstoff om buildingSMART. Jeg har her
benyttet meg av relaterte nettsteder som er spesialiserte på dette området:
www.buildingsmart.no, www.IAI.no, www.statsbygg.no med flere.
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Litteratursøk benyttet jeg meg også av, for å finne informasjon om miljøutfordringene
man står ovenfor i byggebransjen.
Dybdeintervju:
For å belyse noen emner rundt buildingSMART , hadde jeg samtaler med enkelte
fagpersoner hos Kruse Smith Entreprenør A/S, der jeg spurte dem ut om deres tanker
og meninger rundt emnet.
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2

Byggeprosessen

Byggeprosessen er et veldig vidt begrep. Det omfatter alle prosessene fra idé til
prosjektet er gjennomført. I dag står byggenæringen ved et veiskille. Man har den
tradisjonelle planleggingsprosessen på den ene siden, og buildingSMART på den
andre.
I den tradisjonelle planleggingsprosessen, arbeider man etter ”fossefallprinsippet”.
Man har definerte faser som man må gjennom. Denne måten å arbeide på fungerer bra
på mange områder, mens andre områder har stått på stedet hvil i mange år. Den
største utfordringen med ”fossefallprinsippet” er informasjonsflyt og
informasjonsbevaring i prosjektet. I kapittel 2.1 vil jeg se nærmere på denne
prosessen.

Figur 1: Total faktor produktivitet for byggenæringen sammenliknet med andre selskaper på fastlandet
[6].

Av figuren over ser man at produktiviteten i byggenæringen økte mest fra 1988-1994.
Etter dette har man ikke hatt noen vesentlig endring i produktiviteten.
Ved å utvikle buildingSMART har man prøvd å gjøre noe med dette. På
buildingSMART sin nettside står det: ”Prosjektets hovedmål er å legge til rette for å
automatisere den elektroniske overføringen av informasjon mellom alle ledd i
verdikjeden. Det vil gi en mer effektiv byggeprosess [7]”.
BuildingSMART vil bli beskrevet nærmere i kapittel 2.2.
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2.1

Tradisjonell planleggingsprosess

I den tradisjonelle planleggingsprosessen følger man i teorien definerte faser. I praksis
vil disse fasene overlappes noe. Man ønsker å gjøre seg ferdig med en fase, før man
går over på neste.

Figur 2: Illustrasjon over ”fossefallprinsippet” [8].

Figur 2 viser hvordan planleggingsprosessen foregår etter den tradisjonelle metoden.
Som man ser ut i fra illustrasjonen, går man fra fase til fase. Når man er ferdig med en
fase er denne fasen avsluttet, og man går ikke tilbake til denne fasen senere i
prosjektet.
En av de største utfordringene i prosjekteringen, er å bevare informasjon og
opprettholde en effektiv informasjonsflyt. Under planleggingen er dette
prosjekteringsleders ansvar. All informasjon går via prosjektleder, og deretter blir den
fordelt videre, til de som trenger den. Etter som planleggingsprosessen forløper, blir
informasjonsmengden større. Dette gjør at faren for at informasjon ikke blir fordelt,
eller faller bort, øker. Informasjonen som mistes må hentes inn på ny, noe som skaper
mye ekstra arbeid. Prosjekteringsleder har også ansvaret for å kommunisere med
Byggherren. Dette er viktig, med hensyn på at man opprettholder de krav Byggherre
har til bygget.
Som det ble sagt i kapittel 1.1, er det viktig å vurdere konsekvensen av alternative
løsninger. Gjør man dette, stiller man sterkere hvis man møter utfordringer senere.
I kapittel 4 vil jeg ta for meg et praktisk eksempel på en tradisjonell
planleggingsprosess. Prosjektbeskrivelsen av Trallfa Tvillinggården vil ta for seg
hvordan fasene forløper, og hvilke utfordringer man kan støte på i en
planleggingsprosess.
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2.2

BuildingSMART

I de senere årene har det vært jobbet med å digitalisere informasjonsflyten i
byggeprosjekter. Målet har vært å utvikle en mer effektiv og oversiktlig måte å jobbe
på. Arbeidet er, som nevnt i kap. 1, et bredt internasjonalt samarbeid i regi av IAI.
Resultatet av dette arbeidet, er lansert og markedsført internasjonalt som
buildingSMART [7]. BuildingSMART omfatter bruk av
Bygningsinformasjonsmodellen (BIM) og bygningsmodellstandarden Industry
Foundation Classes (IFC). For å effektivisere informasjonsflyten mellom aktørene og
BIM, har man utviklet verktøyet Information Delivery Manual (IDM). Under
utviklingen av buildingSMART, så man også behovet for et annet verktøy, en
”ordbok”, som kunne gjøre det mulig å samarbeide på forskjellige språk. Verktøyet
blir kalt International Framework for Dictionaries (IFD) [7].

Loverk

CAD programvare

-Plan og bygningsloven
-Forskrifter

-Tegninger
-Ark. VVS, Elektro,

Rib .

VRML

Kunnskapsbaser

-Visualisering
-3D modeller

-Byggforskserien
-Egne kunnskapsbaser

SIMULERING

-Komfort
-Luft, oppvarming
-Levetidskostnader
-Lys, lyd
-Varmeisolering
-Bruk, brann
-Miljøp åvikrning
-Levetid

Funksj.beskr .

-Funskjonsbeskr .
-Kalkyler
-Forutsetninger
-Krav

IFC
produktmodell

Riving, ombygging
-Ombygging
-Riving
-Sanering

Byggeregler

- Tekniske forskrifter
- Myndighetskrav
- Regelsjekking

FDV

-Utleie, salg, bruk,
-Vedlikehold
-Garantier

Beskrivelse
-Beskrivelsestekster
-NS 3420,
-Kalkyler, prisoverslag

4D

-Fremdrift
-Logistikk

Innkjøp

-Varedatabaser
-Prisdatabaser
Bilder fra : Byggforsk, NBLN University of California, CIFE Stanford, Pytha

goras and Oluf Granlund Yo.

Figur 3: BuildingSMART (Byggforsk kunnskapssystemer).
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2.2.1 International Alliance for Interoperability (IAI)
IAI er en internasjonal nonprofit organisasjon, stiftet for og føre oss ut av det kaos
som hersker omkring informasjonsutveksling i byggeprosessen. Den skal skape
rammer for å utveksle informasjon mellom programmer i byggebransjen, eller ideelt
sett, å gjøre det mulig for forskjellige programmer å benytte felles data som er lagret
bare ett sted [9].
IAI ble stiftet i 1995, og har i dag mer enn 600 medlemmer fra hele verden. Arbeidet
utført av medlemmene er stort sett frivillig, eller betalt av kontigenter. IAI arbeidet er
praktisk relatert, og dets styrke ligger i et tett samarbeid med fagfolk fra bygg- og
anleggsnæringen, og fagfolk fra programvareindustrien. IAI ønsker et samarbeid med
programvareutviklere som allerede er leverandører for byggenæringen. Hensikten er å
skape en helt ny generasjon programvare [9].
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2.2.2 Bygningsinformasjonsmodellen (BIM)
En BIM er en digital representasjon over fysiske og funksjonelle deler av en bygning.
På denne måten står BIM for en kunnskapsdatabase som skal være et verktøy for
informasjonsutveksling og informasjonsbevaring. Denne databasen skal være en
ressurs, og gi et godt grunnlag for de valg man tar i prosjekteringen.
All informasjon som blir lagt inn i BIM vil følge bygget gjennom hele
byggeprosessen. På denne måten er BIM ment å være et verktøy som kan optimalisere
prosjektering, utføring, drift og vedlikehold av et bygg [10].

Figur 4: Illustrerer hvordan informasjonen følger prosjektet gjennom hele byggeprosessen [10].
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Informasjonsstruktur i BIM
Informasjonen som er lagret i BIM, kan brytes ned til den minste detalj av et prosjekt.
Man har også muligheten til å betrakte informasjonen i et større perspektiv som bygg,
tomt, region, land og verden. Rekkevidden for informasjonskompatibilitet går langt ut
over dagens bruk [10]. Figuren under beskriver sammenhengen mellom rollene i og
utenfor byggeprosessen.

Figur 5: Illustrasjon over informasjonsstrukturen i en BIM [10].
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Informasjonen i BIM deles hovedsaklig opp i to typer delmodeller. 1) fellesmodellen,
2) fagmodellen. Fagmodellene kan igjen deles opp i fagspesifikke modeller (figur 6).

Figur 6: Viser sammenhengen mellom de ulike modellene [11].

1. Fellesmodellen er sammensatt av alle fagmodellene. Den skal gi et helhetlig
inntrykk av prosjektet. Man kan bruke den helhetlige modellen til å synliggjøre
eventuelle kollisjoner mellom fag, generell informasjonsutrekking og visualisering av
prosjektet [12].
Fellesmodellen har to primærfunksjoner [11, 12]:
-

minimere faren for konflikter mellom de forskjellige rådgiveres arbeid, og
kvalitetsikre dokumentasjonen som er utviklet av hver enkelt aktør.

-

Modellen er et verktøy for koordinasjon og kommunikasjon mellom alle
aktørene og Byggherren.

Siden fellesmodellens primær oppgaver er kommunikasjon, koordinering og kontroll,
må den være lett tilgjengelig. Dette kan gjøres ved å ha fellesmodellen liggende på en
modellserver [11]. På modellserveren blir fagmodellene ”merget” sammen til
fellesmodellen. Prosjekteringsleder vil være den personen som har det overordnede

21

ansvar for fellesmodellen. All informasjon må først godkjennes av prosjekteringsleder
før den legges inn i fellesmodellen. Det samme gjelder justeringer som gjøres senere i
prosjektet. BIM vil også føre en logg over arbeidet som utføres. På denne måten kan
man senere gå tilbake å se hvilke forandringer som er gjort, og hvem som har utført
forandringene. Dette gir prosjekteringsleder en god oversikt over hva den enkelte
aktør foretar seg.

Figur 7: Viser ”mergingen” av fagmodellene til en fellesmodell [11].

2. Fagmodellene blir modellert i de ulike aktørers programvare, som er tilpasset de
ulike fagenes egenart og behov. Disse er ofte mer detaljert en den helhetlige
modellen. Fagmodellene følger den enkelte rådgiver gjennom hele prosjektet. Etter
hvert som den blir bedre utviklet, blir den overført til fellesmodellen. Disse modellene
kan brytes ned til detaljmodeller, som beskriver detaljer i konstruksjonen [11, 12].
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Figur 8: Viser hvordan man bruker de forskjellige modellene [12].

Figuren over viser hvordan man bruker de forskjellige fagmodellene til å
dokumentere prosjektet. Med utgangspunkt i fellesmodellen, kan man lage 3-og 4D
visualiseringer. Disse brukes til å koordinere arbeidet, samt kommunisere med
Byggherren. På denne måten er Byggeherren fullt oppdatert om det arbeidet som
gjøres. Delmodellene brukes også til å produsere tradisjonelle tegninger, som brukes
til å dokumentere arbeidet.
Det er i dag en begrenset mulighet for å importere informasjon som andre fagmodeller
har lagt inn i BIM. Dette kan skyldes at IFC- standarden ikke er utviklet langt nok,
eller at andre fags programvare per dags dato ikke klare å utnytte all informasjon i
BIM [11].

Miljøinformasjon i informasjonsmodellen
Arbeidet med å legge inn miljøinformasjon i BIM, er hele prosjekteringsgruppen sitt
ansvar. Det er derfor viktig å definere hvor og nå man skal legge til denne
informasjonen. I BIM har man mange løsninger for dette. i) hovedansvarlig for
fellesmodellen kan berike BIM med miljøinformasjon etter at alle modellene er
”merget”. Dette kan være en god løsning, men denne metoden gjør at ansvaret for
innhenting av miljøinformasjon blir overført til én person. ii) Miljøinformasjonen kan
legges til i de faginterne modellene. På denne måten har rådgiverne ansvar for å
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fremskaffe miljøinformasjon for sine egne fag. Det gjør at man i samarbeid gjør
arbeidet, og resultatet blir mest sannsynlig bedre.

Figur 9: Illustrasjon over hvordan miljøinformasjon kan legges til fellesmodellen (illustrasjon
Oddbjørn Wornæs).

Figur 9 viser hvordan miljøinformasjon kan legges til fellesmodellen, ved at hver
enkelt rådgiver utruster sin fagmodell med den relevante miljøinformasjonen over sitt
fag.

Informasjonsmodellens påvirkning på byggeprosessen
Som nevnt i kapittel 2.1, legger man i den tradisjonelle planleggingsprosessen ikke
opp til at man kan gå bakover i faserekkefølgen. Dette er noe man ønsker å forandre
på, ved bruk av buildingSMART- teknologien. For å kunne nytte seg av de muligheter
som finnes ved bruk av digitale verktøy, må man lage seg et nytt prosesskart som gir
muligheten til å gå bakover i prosessen.
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Figur 10: Illustrasjon over hvordan faseinndelingen kan se ut ved bruk av buildingSMART [8].

Ved hjelp av bygningsinformasjonsmodeller, har man i dag muligheten til å gå flere
omganger for å vurdere strukturelle løsninger og foreta justeringer (figur 5). På denne
måten bryter man opp med de definerte fasene man har i den tradisjonelle
planleggingsfasen.
Man ser for seg at bruken av buildingSMART vil forbedre byggeprosessen på en
rekke områder. Målet er en raskere og bedre dokumentert prosess. Noen av de
områdene som forbedres er [13]:
1.

Informasjonsbevaring; ved hjelp av intelligente objekter (Objekter som

symboliserer ekte byggeprodukter, og som inneholder mer enn kun geometrisk
informasjon), kan man eliminere behovet for å stadig registrere den samme
informasjonen. Dette gjelder særlig overføring av informasjon mellom forskjellig
programvare.
2.

Samordne de forskjellige aktivitetene; kunne produsere tegninger raskt på

bakgrunn av informasjonsmodellen. Visualisere byggetrinnene ved hjelp av 4Dmodeller (Modeller der man også har en tids- dimensjon). Dette var ikke mulig ved
den tradisjonelle metoden.
3.

Arbeidsflyt; underentreprenører og leverandører kan være med på å utvikle

modellen, slik at den blir mest mulig nøyaktig. De overnevnte kan implementere
eksakte objekter av det som skal installeres.
4.

Kontroll; buildingSMART har vist seg å være et godt verktøy når det kommer

til kontroll av planlegnings- og byggeprosessen. Man har hele tiden oversikt over hva
som blir gjort, og hvem som gjør de forskjellige aktivitetene.
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Ved utvikling av BIM, har man komprimert planleggings- og byggeprosessen ned til
tre hovedfaser. 1) hva skal bygges, 2) hvordan skal det bygges, 3) utførelse.
I den første fasen bestemmer man seg for hva som skal bygges. Ved bruk av avanserte
IT-verktøy innenfor alle fagfelt, kan man utvide programmeringen til analyser over
bære- og fundamentsystemer, energikonsum, lyssimuleringer og livssykluskostnader
(LCC). All informasjon trekkes ut av én informasjonsmodell. Entreprenører og
leverandører kan utruste modellen med aktuell informasjon, for å få modellen mer
nøyaktig. Bruken av BIM muliggjør 3D-visualisering over informasjon fra alle fagfelt
tidlig i prosessen, noe som gjør at man får god oversikt over prosjektet. 3Dvisualisering er ikke bare et godt verktøy for vurdering av design- og strukturelle
løsninger, men også for kommunikasjon med andre aktører som Byggherre og
leietakere [13].
Den neste fasen består av å finne ut hvordan bygget skal bygges. Prosessen med å
vurdere tegninger for å estimere bestilling av produkter, er erstattet av en virtuell
byggeprosess. Forandringer av komponenter og justering av utforming og systemer,
blir lagt til informasjonsmodellen, og den virtuelle byggeprosessen oppdateres. På
denne måten slipper man å ta skrittet tilbake til den forrige fasen. 4D- teknikken
muliggjør planlegging av byggeprosessen og belyser eventuelle utfordringer. Man kan
også ut ifra informasjonen som er lagret i BIM, raskt produsere arbeids- og
detaljtegninger [13].
Den påfølgende utføringsfasen blir, med all den informasjonen som er lagret i BIM,
forutsigbar. Det må nevnes at utføringsfasen ikke blir mer nøyaktig enn den
informasjonen man legger til i informasjonsmodellen. Det er derfor viktig at man er
nøyaktig med informasjonen tidlig i prosessen. På denne måten fører buildingSMART
til at man gjør lite dobbeltarbeid, som igjen fører til mindre tidsbruk og reduserte
kostnader.
Prosjekteringsleders ansvar med å fordele informasjon gjelder fortsatt. Men
informasjonsflyten står ikke lenger og faller på dette leddet. All informasjon går
gjennom BIM, slik at prosjektleders rolle blir å koordinere informasjon mellom
rådgivere og Byggherre.
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Å få en slik informasjonsmodell til å fungere i praksis, er en stor utfordring. Man må
bryte med dagens måte å jobbe på, samt utvikle en rekke nyvinninger innenfor
dataprosessering og kompatibilitet mellom forskjellige programmer. Dette arbeidet er
langt på vei, og per dags dato er et slikt system tilgjengelig på markedet. Systemet er
stadig under utvikling, og nye bruksområder blir innlemmet i buildingSMART i årene
som kommer. For å få til en fri flyt av informasjon er det utviklet tre grunnpilarer
[14]:
1) Et format for informasjonsutveksling mellom de forskjellige programmene
(IFC).
2) En spesifisering av hvilken informasjon som skal utveksles, og når denne
informasjonen skal utveksles (IDM).
3) En standardisert forståelse av hva informasjonen du utveksler er (IFD).
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2.2.3 Industry Fundation Classes (IFC)
IFC er formatet som er utviklet for informasjonsutveksling. Formatet gjør det mulig
for de involverte (ark, RIB, VVS, RIE osv) å kommunisere med
informasjonsmodellen, uansett hvilken programvare man benytter. IFC er en
objektorientert modell, og danner ryggraden i BIM. Den modellerer alle typer
informasjon som deler av bygningen, geometri, materialegenskaper,
bygningsprodukter, byggekostnader, osv. På denne måten kan all informasjon om et
byggeprosjekt effektivt utveksles mellom aktørene i prosjektet [15]. Figuren under
viser oppbygningen av IFC- formatet.

Figur 11: Illustrasjon over oppbygningen av IFC- formatet [16].

IFC- formatet definerer mange elementklasser som representerer bygningselementer
(IFCBuildingElements, IFCBeam, IFCSlab osv.). Disse representer først og fremst
elementer som brukes av arkitekt, og er ikke særlig egnet til strukturelle analyser. Det
jobbes derfor med å utvikle andre elementklasser som kan ivareta egenskaper man
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trenger for strukturelle analyser. Denne utvidelsen av formatet vil implementere
IFCStructuralItem, som vil representere den strukturelle funksjonen til elementene
[17].

Figur 12: Eksempel på hvordan objektene blir brukt forskjellig av arkitekt og ingeniør [17].

Man ønsker med IFC å oppnå at de forskjellige fagfeltene som er implementert i IFC
skal snakke sammen. Man ser for seg at man bruker IFCBuildingElement som
grunnlaget for utformingen av bygningen. Bygningselementene blir så referert til av
andre elementtyper, fra andre fagfelt. På denne måten har et bygningselement som
representerer et fysisk objekt i en virtuell bygning, en forbindelse med
bygningselementer som representerer andre funksjoner til det samme elementet [17].
Man kan på denne måten lagre mengder av informasjon i en IFC-modell, alt fra
utforming til strukturell informasjon. Måten IFC-formatet er bygget opp på, gjør det
også enkelt å trekke ut den informasjonen man trenger av modellen.

Figur 13: Viser hvordan bygningselementene refererer til andre typer egenskaper i BIM [17]

På samme måte som man har opprette IFC- elementer som kan ivareta strukturell
informasjon, kan man opprette IFC- elementer som kan ivareta miljøinformasjon.
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I dag har man kun IfcEnviromentalImpactValue som kan ta vare på miljøinformasjon.
Her kan man legge inn noe miljøinformasjon, men det finnes ikke noe system som
kan skille forskjellig miljøinformasjon fra hverandre [18]. Metoder som kan være en
løsning på dette, kommer jeg tilbake til senere i oppgaven.

2.2.4 Information Delivery Manual (IDM)
I BIM har man store mengder med informasjon. For å kunne kontrollere
informasjonsflyten, har man utviklet verktøyet IDM. IDM bestemmer hvilken
informasjon som skal utveksles i de enkelte situasjonene. Hvis all informasjon man
trenger er tilgjengelig og pålitelig, vil også byggeprosessen tjene på dette [16].
IFC er utviklet til å støtte alle prosesser gjennom alle byggefasene. Dette er relevant
når all informasjon i BIM skal utveksles. Normalen i en byggeprosess er at man
utveksler den relevante informasjonen til en enkelt prosess. Det er her IDM kommer
inn. IDM skal utveksle informasjon til en enkelt prosess over en eller flere faser i
byggeprosessen. Med andre ord, bestemme hvilke IFC- komponenter som kreves til
akkurat denne prosessen [16].

Figur 14: Illustrerer bruken av IDM [16].
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Figuren (venstre) over viser IFC- skjemaet som støtter alle prosesser gjennom hele
byggeprosessen. Når man ønsker å hente spesifikk informasjon til støtte for en enkelt
prosess, bruker man en IDM til å trekke ut den relevante informasjonen (figur høyre).
Den tekniske arkitekturen over IDM, viser hvordan de forskjellige komponentene i
IDM henger sammen.

Figur 15: Teknisk arkitektur over IDM [16].

Referanse prosess er en avgrenset aktivitet i prosesskartet [16].
Prosesskartet beskriver aktivitetsflyten innenfor en enkelt prosess. Man har
prosesskartet for å få generell forståelse av aktivitetene den er bygget opp av, hvilke
aktører som er involvert og hvilken informasjon man trenger [16].
Utvekslingskrav er den informasjonen man trenger for å utføre en enkelt aktivitet på
et spesifikt punkt i prosjektet. Utvekslingskrav er ment å gi ikke- teknisk informasjon
om kravene. Mange aktiviteter kan ha de samme utvekslingskravene [16].
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Figur 16: Utvekslingskrav for en enkelt prosess [16] (venstre). Flere prosesser som har de samme
utvekslingskravene [16] (høyre).

Funksjonelle deler er den tekniske beskrivelsen av utvekslingskravene. Disse gjør
det mulig for dataprogrammet å hente inn den informasjonen som er relevant for den
enkelte aktivitet [16].
Eksempel:
Når en arkitekt skal designe et bygg, må man være sikker på at man har fått all
informasjon om bæresystemet. Det samme gjelder ingeniøren. Man må få utvekslet all
informasjon om hvilke bruksområder de forskjellige delene av bygget har, for å kunne
beregne påkjenningen på bygningselementene. IDM sin oppgave er å sørge for at den
riktige informasjonen utveksles til en hver tid.
IDM er utviklet for å dele opp informasjonen, som er lagret i IFC-modellen, til
mindre men fortsatt brukbare deler. Med andre ord sørge for at den informasjonen
man trenger for å fullføre den enkelte oppgave, er tilgjengelig [16]. Man kan se på
IDM som om man er ute og handler de funksjonelle delene av bygget man trenger.

Figur 17: Man kan se på IDM som man er ute å handler funksjonelle deler [16].
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2.2.5 International Framework for Dictionaries (IFD)
IFD muliggjør å konvertere buildingSMART mellom forskjellige språk. Verktøyet
fungerer som en slags ordbok. IFD kartlegger sammenhengen mellom mekanismer.
For eksempel ville ordet ”dør” på norsk blitt oversatt med ordet ”door” på engelsk. I
en denne sammenhengen blir det galt å oversette ord direkte på denne måten. Ordet
”dør” på norsk refererer til dør og ramme, mens ”door” på engelsk refererer til
dørbladet. Dette gjør at man må se på mekanismen og ikke selve ordet [19].

Figur 18: Illustrerer hvordan IFD oversetter mekanismene til andre språk [19].

Figur 19: Bygningselementer kan ha mange navn. Det er viktig å ta hensyn til dette [19].
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IFD- library, mer enn bare en ”ordbok”
Man har sett at man kan bruke IFD til mer en bare å oversette IFC- elementer fra ett
språk til ett annet. Ved hjelp av IFD kan man også knytte IFC- elementene opp mot
eksterne databaser, som Sintef Byggforsk. Dette kan gi detaljert informasjon om
elementet, som man ellers måtte ha hentet inn manuelt.
IFD kan knytte informasjonsmodellen opp i mot produktdatabaser som ECOProdukt
og NOBB. Dette gir en muligheten til å hente inn informasjon om virkelige produkter.
Løsningen til å knytte produkters miljøinformasjon opp mot BIM, kan ligge her.
ECOProdukt er en database over miljødeklarasjoner, og kan brukes til å innhente
miljøinformasjon om valgte produkter, eller foreslå bedre alternativer med hensyn på
miljø. Denne informasjonen er vesentlig, hvis man ønsker å utvikle buildingSMART
til å være et verktøy for å vurdere miljøegenskaper. Dette vil bli beskrevet senere i
oppgaven.
Aleksander Bjaaland i Standard Norge sier:
”Ved bruk av IFD kan brukeren entydig beskrive ett produkt. Det er viktig å fremheve
at brukeren ikke skal forholde seg til IFD, men IFD gjør jobben til datamaskinene
enklere. Brukeren kan da søke å velge et spesielt produkt fra en ekstern
produktdatabase, legge produktspesifikke egenskaper tilbake i modellen, laste ned
planleggings- og prosjekteringsdokumenter, samt utføre detaljerte kalkulasjoner ved
å bruke modellen og programvare for kostnadskalkyle [20]”.
Global Unique Identifier (GUID)
For å kunne identifisere all informasjonen i BIM, har man utviklet GUID. GUID er et
internasjonalt identifiseringsnummer som knyttes opp mot informasjonen i IFDlibrary. Forskjellig informasjon får forskjellig GUID. Dette gjør at BIM kan
gjenkjenne informasjonen uansett hvilken programvare eller språk man jobber på, og
enkelt knytte denne informasjonen opp i mot BIM.
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GUID kan brukes til å gi brukerne muligheten til å legge miljøinformasjon til BIM.
Dette kan gjøres ved at man gir de forskjellige miljøfaktorene et eget GUID. På denne
måten kan man knytte miljøinformasjon opp i mot objekter og produkter man har lagt
inn i modellen.
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2.3

BuildingSmart prosjektet, Nye Ahus

BuildingSMART prosjektet Nye Ahus vil jeg bruke som et referanseprosjekt for
enprosjekteringsprosess ved bruk av buildingSMART- teknologi. Jeg vil trekke ut
erfaringer og metoder for å kunne sette opp en ideell informasjonsmodell for Trallfa
Tvillinggården.

2.3.1 Bakgrunn
Arkitektfirmaet C.F Møller valgte i 2001 å gjennomføre prosjekteringen av Nye Ahus
som en objektorientert prosjektering. Det var da en underliggende tanke at
informasjonen som ble lagt inn, skulle brukes til noe mer enn å bare produsere
tegninger. I 2004 hadde utviklingen av den internasjonale overføringsstandarden, IFC,
kommet så langt, at det ble det tatt initiativ til å gjennomføre et prøveprosjekt for
objektbasert prosjektering, og utveksling av bygningsinformasjonsmodeller innenfor
Nye Ahus [21].

2.3.2 Mål
Prøveprosjektets mål var å [21]:
-

Utprøve IFC som felles utvekslingsstandard for BIM.

-

Gevinstrealisering ved å redusere feil i prosjektert materiale før bygging.

-

Få praktisk erfaring med dataverktøy, som kan automatisere og effektivisere
prosesser i prosjektering, dokumentasjon og bygging.

-

Få erfaring ved bruk av IFC-BIM på modellserver som felles
dokumentasjonsplattform for prosjekterende, byggherre og entreprenør.

-

Få hele verdikjeden representert:
o Program – modell – simulering – anskaffelse –
byggesimulering/formidling – FDV
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2.3.3 Delprosjekter
Prøveprosjekter ble delt opp i fire delprosjekter for å dekke målsetningene.
Oppdelingen var også en konsekvens av at man kunne gjennomføre delprosjektenene
uavhengig av hverandre [21].
-

Delprosjekt 1: Konsistenskontroll av bygningsinformasjonsmodellen.

-

Delprosjekt 2: Kobling mellom rom, installasjoner, utstyr i rom- og
utstyrdatabase og BIM.

-

Delprosjekt 3: FDV- dokumentasjon fra BIM med interaktiv ”viewer”.

-

Delprosjekt 4: Generell utprøving av IFC-BIM på modellserver som felles
dokumentasjonsplattform for prosjekterende, byggherre og entreprenør.

2.3.4 Delprosjekt 1
Siden man hadde en stram fremdriftsplan på detaljprosjekteringen, var ønsket om å
trekke ut mest mulig informasjon av BIM stort. Da arkitekten begynte å forberede
anbudsbeskrivelse, var det derfor nødvendig å kunne kvalitetsikre mengde
informasjonen man trakk ut av modellen. Til dette formålet valgte man å benytte
Solibri Modell Checker. Solibri kontrollerte om man hadde kollisjoner (vegger som
ligger over hverandre), som ville gi dublering av mengdene man trakk ut.
Man gjorde samtidig en mengdeberegning på den tradisjonelle måten, og
sammenliknet resultatene. På bakgrunn av sammenlikningen så man at forskjellen i
resultatene varierte med mindre en 1 %. Forskjellen skyltes at utsparringer ble
behandlet litt forskjellig i metodene som ble benyttet.
På grunn av forseringen av anbudssendingen, var ikke detaljprosjekteringen kommet
så langt at det var bestemt hvilke veggtyper som skulle hvor. Dette ble oppdatert
fortløpende i modellen etter hvert som tegninger ble produsert. Ved ny
mengdeavregning gjorde man et nytt uttrekk fra modellen, hvor det kom frem nye
mengder for veggtyper der dette var endret. Man så at mengdene stemte godt overens,
til tross for store endringer.
Ved å benytte BIM til mengdeavregning, ble arbeidet vesentlig forenklet [21].
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2.3.5 Delprosjekt 2
Siden starten av prosjektet har krav til rom og utstyr fra Byggherre, brukere og
rådgivere blitt registrert i an database (drofus). Dette har dannet grunnlaget for
arkitekter og rådgivere i prosjektet. Kravene i drofus ble oppdatert etter hvert som
prosjektet endret seg, slik at man til slutt satt igjen med en oppdatert liste over krav og
løsninger, samt historikk over endringene som har skjedd [21].
Etter hvert som man kom lengre i prosjekteringen, ble det et behov for en samordning
mellom drofus og BIM, slik at man kunne se til at alle planlagte funksjoner er medtatt
på tegningene. Det var også et ønske om å få en tettere integrering mellom drofus og
BIM, slik at en enkelt kunne navigere seg mellom krav og foreslått løsning [21].
Man løste denne utfordringen ved å lage en integrasjonsløsning mellom drofus og
BIM- serveren. Med denne løsningen kunne man fra drofus direkte få visualisert
ønskede rom. Man kunne også gå motsatt vei ved å peke på et rom i 3D-vieweren og
få opp listen med krav og utstyr fra drofus [21].

Figur 20: Viser hvordan de prosjekterende kunne navigere i drofus, samtidig som man fikk opp en
visualisering av det aktuelle rom direkte fra BIM.
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2.3.6 Delprosjekt 3
Ved idriftsetting av sykehuset er det nødvendig å overføre informasjon til FDVU
systemer fra prosjektmaterialet, både fra tegninger og databaser. En slik overføring
ønsker man å gjøre på IFC- format fra BIM. Dette vil forenkle oppstarten av
driftsorganisasjonen på sykehuset [21].
Man tenker seg at det blir lagret FDV- data om hvert produkt i BIM. Denne
informasjonen skal følge bygget gjennom hele dets levetid. På denne måten har
driftsorganisasjonen full oversikt over hva som er i bygget til en hver tid [21].
I dette prosjektet benyttet man seg av E-handel. Etter hvert som man handlet
produkter, ble FDV- data lagt til BIM (se figur under)

Figur 21: Illustrasjon over hvordan E-handel beriker BIM.

Dette gjør at FDV- dokumentasjonen genereres automatisk i løpet av byggetiden, i
stedet for at det blir en egen ressurskrevende aktivitet i etterkant av byggingen.

2.3.7 Delprosjekt 4
For å få erfaring ved bruk av modell- server og bruk av IFC- kompatibel programvare,
ble frontbygningen benyttet som et testprosjekt. Her ble det simulert bruk av BIM i
verdikjeden fra utvikling i designfasen, innkjøp, bygging og generering av
FDV- dokumentasjon [21].
Under testprosjektet ble det sett på hvordan bruk av IFC-BIM påvirker de enkelte
aktørers rolle i prosjekteringsarbeidet.
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Arkitekt
I testprosjektert har man sett på hvordan IFC-BIM påvirker arkitektens arbeid med
modellering, koordinering, visualisering og 4D byggesimulering.
Arkitekt brukte Autodesk sin Architectural desktop (ADT) som modell konfigurator.
Denne ble brukt gjennom hele prosjektet, med unntak av noen oppdateringer innenfor
samme programvare. Dette programmet var tilgjengelig med IFC 2x3 eksport/import
funksjon. Bygningen ble modellert i ADT som en objektbasert modell, deretter
eksportert til BIM som en IFC- fil.
Arkitekten sin erfaring var at eksport og import av IFC- filer ikke bare var
uproblematisk. Man opplevde at de forskjellige programvarene leste IFC- formatet
forskjellig. Dette medførte en del ekstra arbeid.
Koordineringen skjedde via en nettbasert BIM server. Dette arbeidet trenger mer
utvikling. Per dags dato er brukerterskelen for høy. Intefacen er for uoversiktlig og
man er avhengig av spesiell ekspertise for å få dette til å fungere optimalt.
I arbeidet med å få visualisert bygningen, har man mange muligheter. Man kan
importere IFC- filer til CAD- verktøyet, for så å generere en 3D-modell. Dette er en
svært tidskrevende metode, men er i dag den mest brukte. I tillegg er muligheten bare
stillbilder. Ved utviklingen av BIM er det utviklet såkalte ”viewere” som gjøre dette
arbeidet mye enklere. NavisWorks Jetstream Roamer, DDS IFC viewer, og Octaga er
noen av disse. I testprosjektet er sistnevnte utprøvd. Octaga gir mulighet til å se
modellen direkte i BIM- serveren, noe som gir enklere oversikt over de forskjellige
egenskapene [21].
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Rådgivende ingeniør bygg (RIB)
RIB brukte Mickrostation som verktøy for å modellere bygget. Modellen ble så
forsøkt å eksporteres til IFC- formatet. Eksporten viste seg og ikke fungere helt etter
ønske, da noen av elementene ikke ble vist korrekt i IFC- vieweren. Dette ble videre
forplantet i forsøket på import til andre dimensjoneringsverktøy.
Selv om bruken av IFC ikke fungerte ønskelig ved dette testprosjektet, var man
positive til de muligheter som finnes ved bruk av IFC-BIM [21].

Rådgivende ingeniør VVS/ rådgivendeingeniør elektro (RIV/RIE)
Som med de fleste aktørene som var involvert i BIM- prosjektet, var også erfaringen
til RIV positive. 3D modellering gir et godt visuelt bilde av anleggene, muligheter til
å legge intelligens i tegningene, for beregninger og overføring til tilbud og
anbudsbeskrivelser.
RIV har i dette prosjektet hatt muligheten til å kontrollere sin prosjektering opp mot
RIE, siden de også har benyttet Magicad som programvare. Muligheten til å
eksportere modellene til IFC- formatet, har gjort at de her også kan kjøre
kollisjonskontroller opp i mot andre fagfelt en RIE. Til dette arbeidet har man
benyttet seg av Solibri Modell Checker.
Bruken av Magicad la begrensninger på informasjonsutveksling med BIM, siden
Magican for øyeblikket kun kan eksportere modeller til dette formatet.
Programutviklere jobber med å utvikle en importfunksjon i fremtidige versjoner av
Magicad.
Ifølge RIV var den største utfordringen at IFC- formatet ikke er ferdig utviklet. Per
dags dato mangler det et IFD- library for VVS objekter. Det foreligger heller ikke en
IDM som kan benyttes. For testprosjektet sin del innebærte dette at en ikke oppnådde
de mål en hadde satt seg for utprøvingen [21].
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2.3.8 Erfaringer
Prosjektets deltakere er ikke i tvil om at BIM er fremtiden. IFC viser, tross i sine
mangler, god funksjonalitet og potensiale.
Man har erfart gjennom arbeidet med testprosjektet, at IFC ikke bare er IFC. Det har
vist seg at IFC filer som er generert i en applikasjon, fungerer ulikt på
mottakerapplikasjoner. Man må derfor være sikker på at applikasjonene ”snakker”
sammen innen de velges.
IFC er et utvekslingsformat. Er det ikke noen til å ta imot formatet, er det ikke
ønskelig å bruke IFC. Bruken må derfor avtales på forhånd.
Der har vist seg at det er viktig å være nøye med modellene. Siden arbeidet med BIM
er basert på at informasjonen utveksles gjennom modellene, blir ikke
informasjonsflyten bedre en den informasjonen man setter inn i modellene.
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3

Miljø

Miljø er i dag en viktig del av prosjekteringen. Som nevnt i kapittel 1.1, er det viktig
at planleggere i fremtiden tar hensyn til dette temaet tidligere enn det som er
normalen i dag. Det er i denne oppgaven valgt å legge vekt på energi og
materialkvaliteter som temaer innenfor miljø. Dette kapittelet legger grunnlaget for å
kunne lage et forslag til en IDM for vurdering av miljøriktig valg av materialer
(kapittel 5.2).

3.1

Energi

I dagens samfunn, blir fokuset på miljø bare større og større. Miljø blir satt på
agendaen i alle næringer, også i bygge næringen. Dette fokuset har endret mye av
synet på moderne bygg. Det er ikke lenger bare utforming, fleksibilitet, økonomi og
rask oppføring som står i fokus. Miljø, energisparing og inneklima, blir en større del
av moderne byggeprosesser [22].
Tendensen i tidligere prosjekter, har vært at man har lagt lite vekt på driftskostnader.
Energivennlige løsninger har blitt valgt bort på grunn av et stort fokus på
investeringskostnader. Myndighetene må også ta sitt ansvar her. Det er lagt få
retningslinjer og krav til utbyggerne fra sentrale hold. Man har også manglet folk som
har tatt det overordnede faglige ansvaret for utvikling av energivennlige løsninger
[22].
Hvem kan påvirke byggeprosessen med tanke på energi og inneklima [22]?
-

Sentrale myndigheter; kan sette klare retningslinjer via lover og forskrifter.

-

Arkitekt; kan gi råd til Byggherren om gode løsninger. Der er viktig med god
kompetanse på dette området.

-

Rådgivere; Kan gi bygget en fornuftig konstruksjon og infrastruktur.

-

Entreprenører; kan sette krav til innkjøpene som gjøres. Det er viktig med god
kjennskap til produktene og den produktutvikling som skjer.

-

Leverandører; har stor kompetanse på ny teknologi, men havner ofte langt ut i
verdikjeden. Dette gjør at man har problemer med å få markedsført sine gode
produkter.
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-

Leietakere; kan stille krav til utbygger. Det er leietakerene som skal bruke
bygget, og må derfor være med på å betale felleskostnader og energiregninger.
Dette krever god kunnskap og vilje.

I Enova’s byggstudie 2003, ble det diskuter noen virkemidler som kunne være med å
øke fokuset på miljøvennlige løsninger [22]:
-

Man må være villig til å prøve nye organisasjons- og entrepriseformer.

-

Bevisstgjøre krav til energi og inneklima tidlig i planleggingsfasen.

-

Synliggjøre hvem som har ansvaret for energi og inneklima i
planleggingsprosessen.

-

Holdningsskapende arbeid. Mange i dag tror at miljøvennlige løsninger bare
er en ekstra kostnad (dette er i dag i ferd med å endre seg på grunn av det
store fokuset på miljø verden over).

Lover og forskrifter
Myndighetene har muligheten til å regulere byggenæringen gjennom lover og
forskrifter. Det finnes en rekke forskrifter som planleggere må oppfylle i
prosjekteringen. For valg av energi- løsninger og materialer, er det Forskrift om krav
til byggverk og produkter til byggverk (TEK 2007) som er gjeldene. TEK 2007 setter
krav til prosjekters energibehov, u- verdi, sikkerhet, produkter osv.

3.1.1 Klimagassregnskap
Studier av utslipp av klimagasser i bygningsindustrien har vist at bygging og drift av
bygninger står for mellom 30 og 40 % av verdens energiforbruk. Omtrent 30% av
verdens samlede klimagassutslipp er forårsaket av denne sektoren [23].
I Norge utgjør produksjon, transport av byggevarer, anleggvirksomhet og drift av
bygninger for 13-14% av de samlede norske utslippene. Det er kun medregnet de
innenlandske utslippene [23].
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Det er beregnet at byggenæringen står for 40% av Norges totale energiforbruk. Omlag
80% av dette går med til drift av boliger, næringsbygg og tjenesteytende sektor [23].
Statsbygg har utviklet modellen www.klimagassregnskap.no som et webbasert
beregningsverktøy for utbyggingsprosjekter. Dette er en regnskapsmodell over alle
typer utslipp knyttet til utbyggingsprosjektet. Modellen inkluderer alt fra utslipp fra
drivstoff, fyringsoljer, energi og råvarer til produksjon, til avfallshåndtering [23].
Man tenker seg at modellen i fremtiden også kan utvikles til å gjelde idé og
planleggingsfasen. Dette kan hjelpe til med å ta klimavennlige valg tidlig [23].
I dag er regnskapsmodellen delt inn i 4 moduler [23]:
1.

Produksjon av materialer som inngår i byggverket.

2.

Energibruk og transport i anleggfasen.

3.

Energibruk til oppvarming og kjøling i drift av bygget.

4.

Energibruk til transport i drift av bygget.

Modellen legger opp til at man kan beregne de forskjellige modulene isolert, eller
man kan få totalresultat på hele bygget.
En utfordring man hadde for å få modellen til å fungere, var å lage gode
omregningsprosedyrer fra enheter bransjen bruker i sine byggspesifikasjoner, til tonn
basismaterial og klimautslipp. Det finnes for eksempel ingen utslippsfaktor per m2
vegg utført i bindingsverk. Man må summere materialene hver for seg for å kunne
beregne utslipp [23].
Modellen gir også muligheter for å beregne utslipp fra elektrisitetsproduksjon. Per
dags dato er 99.6 % av norsk energiproduksjon fornybar og utslippsfri. Dette vil endre
seg i årene som kommer. Norge vil bli mer avhengig av å importere energi fra andre
land, som produserer energi fra forurensende kraftverk. Importen gjør derfor at
elektrisitetbruk indirekte fører til økte utslipp også i Norge [23].
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Figur 27: Viser hvordan regnskapet forandrer seg hvis man ikke bruker fornybar energi. Illustrasjonene
er hentet fra statsbyggs prosjekt på Fornebu.

Ved bruk av modellen kan man også gå inn å studere betydningen av de forskjellige
bygningsdelene.

Figur 28: En oversikt over utslippsandel for de forskjellige bygningselementene. Eksempelet er hentet
fra statsbyggs prosjekt på Fornebu.
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3.1.2 Løsninger

Tidligere handlet tilpasningsdyktighet i bygg om fysisk fleksibilitet, eksempelvis om
hvor enkelt det var å flytte innvendige skillevegger. Denne tankegangen er i ferd med
å endres. Knappheten av tid og resurser er en viktig årsak til dette. En annen viktig
årsak er fokuset på miljø. I moderne bygg stilles det høye krav til komfortfunksjoner,
energibruk, kommunikasjonsløsninger og IT-verktøy. Resultatet blir at moderne bygg
har behov for flere av funksjonene; lys, varme, kjøling, solavskjerming, alarmer,
ventilasjon, kommunikasjonsløsninger – satt i system [24].
For å få til en tilfredstillende løsning for alle disse funksjonene, er det viktig ved
planlegging av moderne byggeprosjekter at byggherren griper de mulighetene som
finnes. Om man gjør det, kan det innebære økt funksjonalitet, samtidig som man
oppnår en mer effektiv energistyring og reduserte driftskostnader [24].
For å få gjennomslag for gode energiløsninger, er det viktig å påvirke de øverste
nivåer av beslutningstakere. Det er viktig at ledelsen er kjent med den kompetansen
man har lenger nede i verdikjeden [22].

Figur 22: Viser nivåene for beslutningstakere.
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3.1.3 Integrerte styringsnettverk for tekniske installasjoner
Den teknologiske utviklingen gjør at det nå er mulig å knytte stadig flere tekniske
funksjoner sammen i nettverk. Slike integrert styringsnettverk gjør det mulig å 1)
redusere antall komponenter på grunn av flerbruksfunksjonalitet, 2) redusere
kabelmengde og kabelgater som også gir redusert arbeidsmengde, 3) drifte bygget
oversiktlig og effektivt i byggets levetid, 4) gjøre enklere, raskere og billigere
endringer i tekniske funksjoner, 5) optimalisere styring av inneklima gjennom
individuelle komfort innstillinger [24].

Figur 23: Skjematisk oppstilling av et integrert styringsnettverk

Fra et miljøaktivt ståsted vil dette medføre bedre energistyring i moderne bygg. Man
vil også forbruke mindre materialer som følge av et integrert styringssystem
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Når bør man ta valget om bruk av integrerte styringssystemer?
Ofte gjøres valget om man skal bruke eller ikke bruke integrerte styringssystemer
tidlig i byggefasen, noen ganger før man har kartlagt funksjonalitet. Dette kan få
konsekvenser for verdien av et slikt system.
Valg av teknologi, bør gjøres på bakgrunn av kost-/ nyttevurderinger. Valget må også
gjøres til riktig tid, siden man med et slikt system kan få bygningsmessige
konsekvenser. Ofte i positiv forstand, med tanke på at man får redusert arealbehov for
føringsveier og øvrige dimensjoneringer [24].

3.1.4 Plassering på tomt
Byggets plassering på tomten er med å påvirker byggets energibruk. Man ønsker å
plassere bygningen slik at den er mest mulig skjermet mot fremtredende vindretning.
Der dette ikke er mulig, kan man gå i gang med vernetiltak som bearbeiding av
terreng og vegetasjon [22].
Man bør også tenke gjennom byggets orientering i forhold til himmelretningene. Man
kan ha sørvendte vegger som utnytter passiv/aktiv solenergi, og lite vindusflater mot
nord. Man må ha en klar plan med orienteringen av bygget, siden man ønsker
forskjellige egenskaper sommer og vinter. Mye energi går med på oppvarming om
vinteren, men desto mer energi går med til avkjøling i sommermånedene. Kjøling kan
man redusere ved hjelp av solskjerming og magasinering av varme i tunge
konstruksjoner. [22].

3.1.5 Ventilasjon
Valg av ventilasjonsanlegg er med på å bestemme energibruket. Bruk av behovstyrt
ventilasjon, kan være med på å minimere bruken av energi. Man bør ha en sentral
drift og overvåkning av ventilasjonssystemet. Dette inngår som regel i de integrerte
styringssystemene [22].
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3.2

Materialkvaliteter

Å bruke gode og riktige materialer, er en viktig del av miljøutfordringene. Det har i de
senere år blitt ett større fokus på byggeprodukters oppbygning. Hvilke stoffer som er i
produktene, kan være avgjørende når en utbygger skal velge produkt. Det kan også ha
betydning når man ser på hele byggets levetid. Produktene skal ikke skape problemer
under fremstilling, de skal være holdbare gjennom byggets levetid, og man skal ikke
sitte igjen med ett problem når bygget skal rives.
For å hanskes med disse utfordringene, har det blitt jobbet med en ny standard for
miljødokumentasjon, ISO 20931 Enviromental decleration of building products
(EPD), som skal følge produktene. EPD- dokumentasjonen skal gi informasjon om
produktet under innkjøp. Informasjonen vil også følge bygget gjennom hele dets
levetid, slik at man har full oversikt over hvilke typer materialer som bygget består
av.
Man ser for seg at ved en slik EPD- dokumentasjon kan gi kjøperne et bedre grunnlag
å gjøre innkjøpene på, ved å sammenlikne dokumentasjonen fra de forskjellige
produktene.

3.2.1 ECOProduct
For å kunne navigere mellom de forskjellige EPD- dokumentasjonene som finnes, har
man utviklet ECOProduct. Dette er et verktøy som gjør det enkelt å hente ut
informasjon om hvert enkelt produkt. Man kan også bruke verktøyet til å
sammenlikne produkter. ECOProduct forutsetter EPD som dokumentasjon av
miljøegenskaper.
I ECOProduct: Metodebeskrivelse står det:
”ECOProduct er en metode og en database laget for å kunne gjennomføre miljøriktig
produktvalg i et byggeprosjekt [25]”.
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Metoden gjør det mulig å aggregere informasjon fra parameternivå opp til
hovedområde. Bakgrunn for informasjonen er EPD ( Enviromental Declaration).

Figur 24: Illustrasjon av gangen fra parameternivå til nivå 1 via nivå 2 [25].

Figur viser hvordan ECOproduct deler de forskjellige parametrene inn i fire
hovedklasser på nivå 1. Dette gjøres ved at produktet først vurderes på parameternivå
med en karakter fra 1-8. Disse slås deretter sammen til én karakter for hver av de fire
hovedklassene via nivå 2 [25].
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For at resultatet som gis ut skal bli lett forståelig, deles karakterene inn i fargekoder.
Dette gjør at man raskt får ett inntrykk av produktet sine egenskaper.

Figur 25: Illustrasjon over hvordan man deler resultatet inn i fargekoder for å gjøre det lett forståelig
[25].

En rekkeprodukter er lagt inn i ECOproduct databasen, og resultatene kan hentes ut
direkte.

Figur 26: Illustrasjonen viser hvordan en bruker får presentert resultatet fra ECOProduct [25].
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ECOProduct kan være et godt verktøy til å få lagt inn miljødokumentasjon i BIM.
Dette kan gjøres ved kytte ECOProduct databasen opp i mot IFD. Får man lagt til
miljøegenskaper til alle produkter som brukes i bygget, kan man også trekke denne
informasjonen ut av BIM med en IDM, og vurdere byggets totale miljøegenskaper.
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4

Prosjektbeskrivelse, Trallfa Tvillinggården

Bilde: Illustrasjon av Trallfa Tvillinggården (ArkVest)

4.1

Prosjekteringsfasene

I prosjekteringen gjennomgår man mange forskjellige faser. I teorien kan man sette
disse opp skjematisk, men i praksis overlapper disse hverandre. Det gjør at det ikke
alltid er like lett å skille disse fasene. Jeg har fulgt prosjektet, Trallfa Tvillinggården,
fra ide til tilbud. Med bakgrunn i dette, vil jeg gi en beskrivelse av prosjektet. Jeg vil
gjennomgå de forskjellige fasene, hvor jeg ser på når og på hvilket grunnlag en tar de
forskjellige avgjørelsene. Jeg har lagt vekt på informasjonsflyten mellom aktørene.
Gjennomførings- og brukerfasene er også viktige faser i byggeprosessen, men vil ikke
bli lagt vekt på i denne prosjektbeskrivelsen.

54

Figur 29: Prosjekteringsfasene [26].

4.2

Idéfasen

Idéfasen er en kartleggingsfase. Det er nå man kartlegger behov, mål, og rammer.
Ved å gjøre denne jobben grundig, legger man tilrette for ryddig og god prosjektering.
Her bestemmes målsetting, rammer og man fastsetter organisasjonen for prosjektet.

4.2.1 Rammer
Prosjektet omfatter to kontorblokker som ligger parallelt. Hver av blokkene som skal
bygges er totalt ca 4950 m2 og har delvis kjeller. Det skal også opparbeides p-plass og
utenomhusarealer på tomten. Prosjektet gjennomføres som bygningsmessig
totalentreprise av Kruse Smith A/S og teknisk totalentreprise av YIT. Kruse Smith har
det overordnede koordineringsansvaret.
Kontorblokkene skal bygges i utkanten av Forus næringspark i Sandnes kommune.
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4.2.2 Målsetting
Kruse Smith har som målsetting å levere bygg med den kvalitet, kostnad og til den tid
som er avtalt i kontrakten med Byggherre. Man har også en målsetting om at alle
bygg som leveres av entreprenøren, skal overleveres med null feil.
I prosjektet hadde man en energimålsetting om å tilfredstille forskriftene i TEK 2007.
Dette tilsvarer 165 KWh/m2 år eller lavere. I de nye forskriftene er dette energiklasse
C.
Man hadde også en målsetting om at inneklimaet skulle være best mulig. Her var det
ikke satt noe spesifikt mål.
Kruse Smith har en HMS målsetting om null skader i byggeperioden. For å oppnå
dette, må man allerede i planleggingsfasene begynne å legge til rette for en ryddig og
god utføring.
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4.2.3 Organisasjon
Prosjekteringsleder har under prosjekteringen ansvaret for prosjektet hos Kruse Smith
A/S. Ansvaret blir overført til prosjektleder ved byggestart. Prosjekteringsleder har
også hovedansvaret for helse, miljø og sikkerhet (HMS) under prosjekteringen. I
henhold til byggherreforskriften har også Byggherren en prosjektleder for HMSansvar. For å ivareta miljøkrav har man også engasjert en person som skal
kvalitetsikre løsninger (se organisasjonskart under).

Figur 30: Organinsasjonskart, Trallfa Tvillinggården. (Kruse Smith Entreprenør A/S).
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4.2.4 Tegninger og administrsjon
Under arbeidet med Trallfa Tvillinggården benytter prosjekteringsgruppen seg av
bygg.net- tjenesten til Allkopi. Dette er en tjeneste som muliggjør utveksling av
tegninger og dokumenter over Internett. Det utveksles tegninger stort sett i form av
DWG- og PDF- filer.
Under prosjekterings- og byggefasen avholdes det jevnlige møter med Byggherren for
å orientere om prosjektets fremgang, og for å få gjort de nødvendige avklaringer.
Kruse Smith sitter som administrator av prosjektet, og har fått tiltransportert
arkitekttjenesten.

4.2.5 Fremdrift
Det ble lagt opp til en svært stram fremdrift i prosjektet. Man hadde i utgangspunktet
5-6 måneder til prosjektering, noe som er i minste laget for et bygg av denne størrelse
(se fremdriftsplan for prosjektet under).

Figur 31: Fremdriftsplan, (Kruse Smith Entreprenør A/S)
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4.2.6 Identifiseringsfase
I dette prosjektet, som i de fleste andre prosjekter, startet det hele med å programmere
bygget. Programmering vil si å kartlegge behovene, og utarbeide en prinsippskisse
som illustrerer de behovene man har. I programmeringsfasen har man tre ulike
grupper av aktører som man må ta hensyn til:
1. Programutviklingsgruppen:
Dette er gruppen som har ansvaret for programmeringen. I Trallfa Tvillinggården
bestod denne gruppen av Byggherre og arkitekt.
2. Programmeringsmedarbeidere:
Denne gruppen av aktører er aktører som ikke er delaktig i prosjekteringen, men har
en ekstern tilknytning til prosjektet. I vårt tilfelle er dette leietakerene. Leietakerene er
de som skal bruke bygget, og de må derfor legges vekt på i dette arbeidet.
I Trallfa Tvillinggården var leietakerene ukjente ved oppstart av prosjekteringen,
men ble tatt hensyn til etter hvert som leiekontrakter ble inngått av Byggherren. Det
gjorde at prosjekteringsgruppen måtte sørge for at man hadde fleksibilitet i
utformingen av utleielokalene.
3. Ressurspersoner:
Utenforstående grupper som kan komme med innspill til programmererne. Dette
gjelder spesielt kommunen og arbeidstilsynet. Disse instansene legger mange føringer
for hvordan arbeidet foregår.
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Figur 32: Illustrasjon over grupperingene man må ta hensyn til i programmeringen er organisert [26].

Når programplanen var ferdig utviklet, tok arkitekten dette videre. Han laget skisser
over bygget i sin helhet. Disse skissene ble så sendt til godkjenning av Byggherren,
som nå måtte bestemme seg for om man ville gå videre med prosjektet.
Arbeidet med å programmere prosjektet, var i stor grad ferdig før Kruse Smith A/S
ble kontaktet. Siden energi- behov avhenger mye av utformingen på bygningene,
hadde prosjekteringsgruppen begrensede muligheter for å kunne påvirke dette.

4.3

Utviklingsfase

4.3.1 Defineringsfase
I denne fasen fortsatte programmeringen. Løsninger ble låst for videre prosjektering.
Man begynte å se på faktorer som kunne skape utfordringer i prosjekteringen. I
Trallfa Tvillinggården var en av utfordringene grunnarbeider og valg av
fundamentmetode. Her forelå det en gammel rapport over grunnforholdene på tomta.
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På grunnlag av denne rapporten ble det vurdert om man måtte pele bygningene.
Parkering skapte også en del hodebry for prosjekteringsgruppen. Sandnes kommune
har krav om en parkeringsplass per 100 m2. Andre utfordringer, som hvordan
bygningene skulle plasseres på tomta, utseende, materialbruk og hensyn til
omgivelsene rundt, var også faktorer som måtte taes i betraktning.
Når prosjekteringsgruppen i samarbeid med Byggherren hadde utviklet fullstendige
skisser og kartlagt utfordringer, kunne man søke om rammetillatelse fra kommunen.

4.3.2 Fysiske løsninger
Neste steg i prosessen er forprosjektet. Nå var tiden inne for å definere de fysiske
løsningene for bygget. Det var ønskelig å låse løsninger raskest mulig.

Miljø løsninger
For Trallfa og Kruse Smith er miljø viktig. Miljø ble tidlig et viktig tema på
prosjekteringsmøtene. På denne måten kunne man se til at bygget ble prosjektert med
gode løsninger med hensyn på miljø.
Et av temaene under miljø var behovet for radonduk. YIT som er ansvarlig for de
tekniske installasjonene mente at det ikke var behov for radonduk. Bygget ble
prosjektert med balansert ventilasjon, og da anså man radonduk som unødvendig. I
tillegg ble det ikke lagt opp til noe permanent oppholdsrom i underetasjen. Det ble
ikke foretatt noen målinger på radon, siden dette er vanskelig å få til før bygningene
er oppført. Grunnen som bygningene skal oppføres på er i utgangspunktet
uproblematisk med tanke på radon, men de utskiftede massene som bygget
fundamenteres på kan avgi noe radongass, men dette er minimalt.
I premissnotatet fra Byggherren, var det ikke ønskelig med mekanisk solskjerming.
Dette var rådgivende ingeniør (YIT) sterkt kritisk til. Etter anbefalinger fra YIT ble de
vedtatt å installere mekanisk solskjerming på de mest belastede fasadene (sør, øst og
vest).
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Det var i utgangspunktet ikke tatt med noe behov for et integrert styringssystem for
oppvarming, avkjøling og belysning. YIT utformet en løsning for dette, EIB, som ble
lagt ved tilbudet. Byggherren så at denne løsningen var svært gunstig og ønsket å ta
med denne løsningen i prosjektet. EIB bus-styring gir brukerne av bygget muligheten
til å styre lys, oppvarming og kjøling individuelt. Disse systemene styres av
bevegelsessensorer som aktiverer systemene ved bruk. Utenfor kontortid slår
systemene seg av automatisk. Dette gjør at man reduserer energiforbruket i
bygningene dramatisk. Ved bruk av EIB bus-styring legger man også opp til mindre
og enklere kablingssystem i bygningene.
Det ble foretatt energisimuleringer på begge bygningene av Opticonsult.
Simuleringen ble gjort i programmet ”Energi i bygninger v3.67”. Man gjorde
simuleringene for å synliggjøre antatt enregibehov for Trallfa Tvillinggården.
Energiberegningen ble i planleggingsfasen lagt opp som en kontrollberegning i
henhold til beregningsmetodikk i NS 3031 og TEK 2007. Man benyttet her
standardiserte verdier for bruksavhengige data (intern-laster, belysning, brukstider
osv.). Hensikten var å måle prosjektet opp i mot rammekravene i TEK 2007.
Beregningene viste, med overnevnte data til grunn, at bygg 1 hadde et energibehov på
126 kWh/m2 og 133,4 kWh/m2 på bygg 2. Dette er godt under rammekravet i TEK
2007 som er 165 kWh/m2.
Begge bygningene overskrider rammekravene i TEK 2007 på ett punkt. TEK 2007 §
8-21 c) krav til energieffektivitet, minstekrav fremholder en gjennomsnittlig u-verdi
yttervegg U= 0,22 w/m2K. Fasadene i Trallfa Tvillinggården har en gjennomsnittlig
u-verdi på U= 0,24 w/m2K.
Bygningene blir koblet til fjernvarme anlegget på Forus. Dette gjør at man får
miljøvennlig oppvarming fra forbrenningsanlegget i området. Tilkoblingen til
anlegget er et krav fra kommunen.
Etter ønske fra Byggherre og de øvrige prosjekterende, skal det så langt det lar seg
gjøre, ikke benyttes materialer som inneholder uheldige eller giftige stoffer.
Underentreprenører og leverandører måtte levere datablader på alle materialer, og
registrere disse i BASS. BASS er en nettbasert database hvor en legger in
byggeprodukters miljøegenskaper. Arbeidet gjøres manuelt for det enkelte prosjekt.
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Ut i fra denne databasen kan man generere et stoff- kartotek som man skal ha
tilgjengelig på byggeplass.

Andre utfordringer
Fundamenter og bæresystemer
I samarbeid med rådgivende ingeniør for geoteknikk, og på bakgrunn av de rapporter
over grunnforhold som forelå, ble det valgt og prosjektert fundamenter på bygget. Det
ble bestemt å bruke direkte fundamentering på egnede utskiftede masser.
Det var viktig å få på plass bære- og byggesystem på bygget tidlig. Man ønsket
primært at bygget skulle oppføres som et elementbygg. Bygget ble dimensjonert med
dette som en forutsetning. RIB utformet bære- og byggesystem etter innspill fra
arkitekt.

De valgte løsningene for fundamenter og bæresystemer ble låst. Noen forandringer
ble foretatt senere i prosjekteringen.

Figur 33: Illustrasjon over bæresystemet i Trallfa Tvillinggården (Muliticonsult)
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Materialvalg og brukeravklaringer
Bygget var i utgangspunktet tegnet med slipte betongflater på deler av fasaden. Dette
ble senere forandret etter forespørsel fra byggherren, som ønsket et annet uttrykk på
bygget. Det ble etter møter med byggherren valgt tegl som hovedfasademateriale.
Type tegl ble ikke avgjort før senere i planleggingen. Som tilleggsfasadeelementer ble
det valgt aluminiumsplater.
Det ble valgt å benytte ”curtain-wall” fasader på kortendene av fasaden. Denne
løsningen ble valgt etter ønske fra Kruse Smith, som ville at transportåpningene
kunne holdes åpne lengst mulig under byggeperioden.
Ettersom bygget skal oppføres av prefab. elementer, benyttes hulldekker som
etasjeskillere. Tekniske rom og kjeller blir støpt på byggeplass. Man ønsket rask
montering på byggeplass, og da ble prefab. elementer sett på den raskeste metoden.
De øvrige etasjene innredes med kontorer og kantine. Skille mellom leietakere i
samme etasje utføres i gips med tilstrekkelig brann- og lydklasse. Kjernerommene
utføres i gips og innredes med systemvegger og glassfronter. Med bakgrunn i
Byggeherrens ønsker ble det tegnet inn 40 kontorer i hver etasje. Arkitekt var kritisk
til dette. Med kun ett toalett, per kjønn, per halve etasje, mente arkitekt at dette kunne
skape et praktisk problem. Etter mye frem og tilbake, ble det omsider valgt å beholde
den valgte løsningen, med ett toalett per kjønn per halve etasje, da dette var innenfor
forskriftskravet.
Lyd og brann
Tomta som bygget skal oppføres på ligger langs en trafikkert vei, noe som gjorde at
man måtte ta ekstra hensyn til støy utenfra. Bygget var prosjektert med ”curtain-wall”
fasader, og det var usikket på hvor gode disse var mot lydtransmisjon. Etter nøye
vurdering og beregninger av rådgivende ingeniør for lyd, ble de ”curtain-wall”
fasadene som vendte ut mot veien oppgradert med glass som hadde lavere
lydtransmisjon. Det var derimot viktig at det ble produsert gode detaljtegninger for
denne løsningen. Man så også at med denne løsningen kunne lydtransmisjon mellom
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kontorene bli et vel så stort problem som støy utenfra. Her ble det også gitt klar
beskjed om at detaljene måtte utføres riktig for å få ønskelig resultat.
I et så stort bygg som Trallfa Tvillinggården, er det viktig å tilrettelegge for sikker
rømning ved brann eller lignende ulykker. Rådgivende ingeniør brann (RIBrann) gikk
gjennom prosjektet med tanke på å avdekke uheldige løsninger som kunne gjøre
rømning vanskelig, eller rømningsveier som ikke var tilstrekkelig dimensjonert.
Det ble ved denne gjennomgangen avdekket et behov for en ekstra trapp i
underetasjen. Bakgrunnen til dette var at det sent i prosessen ble prosjektert inn et
dusj- og garderobeanlegg her. RIB ble informert om at all viktig informasjon
angående brannisolering måtte fremkomme på arbeidstegninger.

4.4

Tilbud

Prosjektgruppen nærmet seg nå slutten av forprosjektet, og det var nå viktig at
arkitekt fikk produsert oppdaterte tegninger. Disse tegningen blir grunnlaget for
prisinnhenting fra underleverandører. Bygningene er på forhånd kalkulert av Kruse
Smiths egne kalkulatører, som har laget grove kostnadskisser over prosjektet.
Det ble nå jobbet med å sette sammen et tilbud som skulle oversendes BH.
Når tilbudet er akseptert og signert hos BH går prosjektet videre til
detaljprosjektering. I denne fasen videreutvikler man løsninger, det produseres
detaljtegninger og arbeidstegninger. Tegningene blir grunnlaget for utføringen.
Man regner med at det kommer mange tilpasninger og forandringer under
detaljprosjekteringen og utføringen.
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5

Analyse og resultater

Trallfa Tvillinggården ble prosjektert etter det tradisjonelle ”fossefallprinsippet”.
Denne metoden skaper store utfordringer med hensyn på informasjonsflyten mellom
aktørene. Prosjektleder er her av stor betydning, siden all informasjon blir utvekslet
gjennom dette leddet. Hvis man utelater eller glemmer å gi informasjon videre til de
involverte parter, skaper man store hull i informasjonsflyten. Disse hullene kan gi
store utfordringer senere i prosjekteringen, i verste fall må man starte på nytt.
BuildingSMART er utviklet med tanke på å bedre informasjonsflyten i et
byggeprosjekt. Her blir all informasjon lagt til en informasjonsmodell. Denne
modellen er med på å lette arbeidet til prosjektlederen, siden alle rådgivere har tilgang
til oppdatert informasjonen via informasjonsmodellen. På denne måten oppnår man en
bedre kommunikasjon mellom rådgiverne, og mellom rådgivere og prosjektleder.
Mange områder i den tradisjonelle prosjekteringsmetoden fungerer bra i dag, men det
finnes også områder hvor det er rom for store forbedringer. Jeg vil i kap. 6.1 se på
forskjellene mellom ”fossefallprinsippet” og buildingSMART. Målet er å få
identifisert de områdene hvor buildingSMART kan virkelig være med på å forbedre
byggeprosessen.
I kapittel 5.2 kommer jeg til å se nærmere på sammenhengen mellom
buildingSMART og bygningers miljøegenskaper. I dag finnes det ingen standard
løsning for å ivareta gode miljøløsninger som er bredt akseptert i bransjen. Med
bakgrunn i kap. 4 og kap. 5 vil jeg lage en IDM for miljø. Bruk av en IDM kan være
med på å hjelpe prosjekteringsgruppen til å ivareta energi- og materialkvaliteter i
byggeprosessen.
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5.1

”Fossefallprinsippet” vs buildingSMART

Trallfa Tvillinggården er et stort prosjekt, der det er mye informasjon å holde styr på.
Uten hjelpemidler kan det fort bli kaos, og informasjon kan gå tapt. Den tapte
informasjon må innhentes på ny, noe som betyr mye ekstra arbeid. Ved bruk av
buildingSMART ønsker man å skape en plattform som kan være til hjelp for unngå
dette kaoset. BuildingSMART sørger for bedre kontroll over informasjonen man
innhenter, og kan være med på å gjøre en rekke operasjoner mindre ressurskrevende.

5.1.1 Reell informasjonsmodell for Trallfa Tvillinggården
Informasjonen i prosjektet går trinnvis fra fase til fase. I skisseprosjektet tegner
arkitekten bygget. RIB sørger for at byggets utforming er i samsvar med nødvendig
fundamentering og bæring. Byggets utforming blir i nødvendig grad låst.
I forprosjektet trekkes det inn flere aktører (RIE, RIV, LYD og RIbrann). Det ble
utvekslet informasjon i form av 2D – tegninger. Slike tegninger innholder ikke mye
annen informasjon enn byggets utforming. All annen informasjon ble utvekslet i form
av ”notater”, og hver enkelt rådgiver måtte så legge denne informasjonen inn på ny, i
det verktøyet man brukte for prosjektering. Koordineringen av den enkelte rådgivers
arbeid var en av de største utfordringene man møtte i prosjekteringen. Man måtte
sørge for at kollisjoner mellom fagfeltene ble unngått. Oppdaget man uheldige
løsninger, måtte man gå de nødvendige trinnene tilbake i prosessen, for så å starte på
nytt. Dette er noe man helst vil unngå, siden det er en kostbar prosess. Desto lenger
man er kommet i prosjekteringen, desto lenger tilbake må man gå, og desto dyrere blir
det å rette opp feilen.
LYD og RIBrann kom inn i prosjekteringen når løsningene begynte å ta form. De
kontrollerte at man hadde ivaretatt hensynet til henholdsvis lydtransmisjon og
løsninger for rømningsveier. Man ønsket å få på plass gode løsninger for dette tidlig,
for å unngå for store forandringer senere.
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Det ble laget grove skisser over hvilke materialer man ønsket å ha i bygget. Dette
arbeidet foregikk i samarbeid mellom arkitekt, RIB, LYD, RIBrann og Byggherre, for
å ivareta byggets avklarte egenskaper. Valgte materialer la grunnlaget for
kalkulasjonen over bygget, som ga et inntrykk over hva det kom til å koste.
Informasjonflyten i Trallfa Tvillinggården er skissert i illustrasjonen under. Man ser
her hvordan prosjekteringen følger definerte faser. Denne informasjonsmodellen gjør
det vanskelig og dyrt å gå tilbake til den forrige fasen for å gjøre forandringer.

Figur 34: Den reelle informasjonsmodellen for prosjekteringen av Trallfa Tvillinggården
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5.1.2 Idealisert informasjonsmodell etter buildingSMART
Planlegger man etter buildingSMART metoden, vil man ikke ha de samme definerte
fasene som i den tradisjonelle ”fossefall- prinsippet”. Som omtalt i kap. 2.2.2, vil
planleggingsfasen i buildingSMART hovedsaklig bestå av tre faser. I dette kapittelet
vil jeg gjennomgå en idealisert informasjonsmodell for Trallfa Tvillinggården.
Planleggingen begynner også her, ved programmering av byggene. Arkitekten tegner
ideene i sitt prosjekteringsverktøy (CAD-verktøy), og eksporterer skissene til IFC.
Når dette er gjort vil alle i prosjekteringsgruppen ha tilgang til arkitektens tanker, og
kan gi tilbakemelding på utformingen med hensyn til sitt fagfelt. Slik kan
buildingSMART være til hjelp for å få avdekket utfordringer tidligere enn i den
tradisjonelle måten å planlegge på.
Rådgiverne kan importere modellen til sitt prosjekteringsverktøy, ved hjelp av en
IDM som spesifiserer hvilken informasjon man har bruk for. Man er nå klar til å gjøre
de nødvendige dimensjoneringene og utformingene. IFC-filen eksporteres så videre til
BIM. Nå er BIM blitt beriket med informasjon fra alle fagfelt. Dette gjør at man tidlig
får oversikt over prosjektet i sin helhet, og kan unngå kollisjoner mellom de
forskjellige aktørers arbeid.
Byggherren har også mulighet til å følge utviklingen gjennom helhetlige 3Dvisualiseringer over hele eller deler av prosjektet. Dette er med på å bedre
kommunikasjonen mellom de prosjekterende og Byggherren, og gjøre det lettere å
avklare avvik fra krav tidligere.
Skisser og tegninger kan hentes direkte fra BIM. Dette krever lite ressurser, siden all
tilgjengelig informasjon om prosjektet allerede er lagret i BIM.
Kalkuleringen av bygget kan også vesentlig forenkles, ved å trekke ut mengder
direkte fra BIM. Siden alle fagfelt er representert i modellen, får man en god oversikt
over de kostnadene man har i prosjektet. Ved forandringer senere i prosjektet,
oppdateres BIM automatisk, og man kan enkelt foreta nye mengdeberegninger og
kalkulasjoner.
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Siden all teknisk informasjon over det man har prosjektert er i lagret i BIM, blir også
energiberegninger mindre arbeidskrevende. Ved lys- skygge simuleringer, slipper
man å modellere opp nye modeller. Ved import fra BIM får man all den
informasjonen man trenger for å gjøre slike beregninger.
Tilbudsfasen blir vesentlig forenklet ved bruk av buildingSMART. Informasjonen
man har behov for, har man lagt inn i modellen tidlig, og man trenger derfor ikke å
hente inn denne på ny. Ved hjelp av helhetlige 3D-visualiseringer kan man gi
Byggherren et mye bedre inntrykk av prosjektet. Man kan benytte såkalte ”walkthrough” for å visualisere deler av prosjektet som tidligere kun har vært på papiret.

Figur 35: Skissering av en idealisert informasjonsmodell ved bruk av buildingSMART. Prosessen
mellom miljø og BIM (merket med rødt) vil bli omtalt nærmere i kapittel 5.2 (Illustrasjon: Oddbjørn
Wornæs).
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Illustrasjonen over viser hvordan informasjonsflyten vil være, hvis man planlegger
etter buildingSMART. Her kommuniserer all rådgivere med BIM. Dette gjør at alle
sitter på den samme informasjonen. Kommer det inn forandringer og/ eller
justeringer, vil BIM oppdateres og rådgiverne vil få tilgang til denne informasjonen
umiddelbart. Illustrasjonen viser også hvordan man kan bruke BIM til å produsere
tradisjonell dokumentasjon på prosjektet (2D- tegninger). BIM kan også være en kilde
for simuleringer og kalkulasjoner en måtte ønske å utføre. Dette er mulig siden all
informasjon over prosjektet er lagret i denne modellen.

5.1.3 Oppnåelse av målsettinger og krav
Før man startet planleggingen av Trallfa Tvillinggården, satte man seg flere mål. De
fleste av disse målene ble oppnådd. Målet om et energibehov som tilfredstilte
forskriftene ble nådd, men under energiberegningene ble det avdekket at man ikke
tilfredstilte kravet til u- verdi i yttervegg. Hadde man benyttet seg av buildingSMART
kunne man kanskje avdekket avviket tidligere, enn det man gjorde i Trallfa
Tvillinggården. Ved bruk av IFC- IFD kunne man raskt fått kartlagt hvilke produkter
som gjorde at man lå under kravet i forskriftene. Knytter man IFD opp mot en ekstern
produktdatabase, kan man få opp en liste over alternative produkter som har bedre
energikvaliteter enn de produktene man hadde valgt. Selve energiberegningene ville,
ved bruk av buildingSMART, vært mindre tidskrevende. I BIM har man tilgang til all
teknisk data over produktene man bruker. Dette gjør at man kan importere disse
direkte fra BIM, til det beregningsverktøyet man bruker, og foreta nødvendige
beregninger.
Man hadde også et mål om at det så langt som mulig ikke skulle prosjekteres inn
produkter som inneholdt uheldige eller giftige stoffer. Dette oppnådde man så godt
som det lar seg gjøre. Men på enkelte områder finnes det ikke noe godt alternativ til
produkter som inneholder miljøfarlige stoffer. I Trallfa Tvillinggården registrerte man
disse stoffene manuelt i BASS, på bakgrunn av datablader på hvert enkelt produkt.
Hadde man benyttet seg av buildingSMART kunne dette arbeidet vært vesentlig
forenklet. I BIM har man mulighet til å knytte miljødokumentasjon opp mot IFCelementene. Miljødokumentasjonen hentes fra eksterne databaser som for eksempel
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ECOProduct. Man kan så hente ut miljødokumentasjonen fra BIM og automatisk
generere et stoffkartotek for bygningsproduktene.
Miljødokumentasjonen som man har registrert i BIM kan også brukes til å kartlegge
prosjektets miljøegenskaper. Dette vil jeg komme nærmere inn på i kapittel 5.2.

5.1.4 Utfordringer
Under planleggingsprosessen sto prosjekteringsgruppen ovenfor en rekke
utfordringer. Disse er omtalt i kapittel 4.
Utformingen av planløsningen ble en utfordring, siden det ikke var avklart hvem
leietakerene var da man begynte å planlegge Trallfa Tvillinggården.
Prosjekteringsgruppen måtte derfor ta hensyn til dette. Senere viste det seg at dette
ville bli et problem, i og med at noen av leietakerene ønsket større forandringer på
løsningene, enn den fleksibiliteten prosjekteringsgruppen hadde tatt høyde for.
Dette kunne være alt fra tekniske rom, toaletter og søyler som leietaker ønsket å få
flyttet, til at ønsket innredning ga større påkjenning på dekket enn hva det var
dimensjonert for. I den tradisjonelle planleggingsmetoden kan dette gi mye ekstra
arbeid. I slike tilfeller er det mye informasjon som skal utveksles i løpet av kort tid,
noe som kan føre til at deler av informasjonen kan forsvinne i kaoset. Koordineringen
av informasjonsflyten er derfor meget viktig. Det stiller store krav til prosjektleders
arbeid med å holde alle rådgivere fullt oppdatert med forandringene som gjøres. Det
er i slike tilfeller buildingSMART har sin store styrke. buildingSMART er i
utgangspunktet utviklet med hensyn på å bedre informasjonsflyten mellom aktørene i
prosjekteringen. Å gjøre forandringer sent i prosjektet er også, ved bruk av
buildingSMART krevende, men arbeidsmengden er betraktelig redusert.
Forandringene som gjøres oppdateres fortløpende i BIM. Slik kan rådgiverne raskt få
en oversikt over de nye løsningene, og kontrollere disse med hensyn på sitt eget fag.
BIM registrerer også historikken i prosjektet, slik at man ved senere anledninger kan
gå inn å se på hvilke forandringer som er blitt gjort, og hvem som har gjort det. På
denne måten kan buildingSMART lette prosjektleders arbeid med å koordinere
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informasjonsflyten. Kildene til informasjonstap og feilinformasjon er også så godt
som eliminert.
Forandringer i utforming med hensyn på lyd- og brann løsninger er også en
utfordring. Kommer man sent i gang med kontroll av løsninger med hensyn på disse
fagfeltene, kan det oppstå problemer. Man må ofte gå langt tilbake i prosessen for å
rette opp uheldige løsninger.
I Trallfa Tvilliggården tok man hensyn til dette tidlig, og det ble derfor ikke den store
utfordringen. Forandringer i planløsningen ga avdekket imidlertid behov for ekstra
rømningsveier. Jobber man etter buildingSMART kan man trekke rådgiverne for lyd
og brann inn i prosjekter tidligere enn man gjør i dag. Det fører til at man får
muligheten til å identifisere uheldige løsninger på disse områdene tidligere.
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5.2

Forslag til IDM for vurdering av miljøegenskaper

I dette delkapittelet vil jeg se nærmere på samhandlingen mellom BIM og miljø (se
figur 35). Jeg vil sette opp et forslag til en IDM for vurdering av miljøegenskaper. Det
kan settes opp en tilsvarende IDM for alle prosessene i byggeprosessen. Disse
prosessene vil jeg ikke gå nærmere inn på i denne oppgaven. Samhandlingen mellom
arkitekt, rådgivende ingeniør bygg og BIM er beskrevet i INFORMASJONSFLYT I
BYGGEPROSESSEN med fokus på samspillet mellom arkitekt og konstruktør
(Magnus Baggetorp, 2008).

5.2.1 Generell oppbygning av IDM
En IDM er basert på, som beskrevet i kapittel 2.2.4, tre hovedelementer;
1. Prosesskart
2. Utvekslingskrav
3. Funksjonelle deler
Hovedprosessen, vurdering av miljøegenskaper, kan deles opp i fire delprosesser;
i) undersøke, ii) innhente, iii) analysere, iiii) Rapportere.
Den generelle oppbygningen av IDM er vist i tabell 5.1.
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Oppbygning av IDM

Analysering av miljø krav

Prosesskart
Kart over aktivitetene som
foregår i prosessen.

Hovedprosess: Vurdering
av miljøkrav
Delprosess 1: Undersøke
hvilken informasjon som er
tilgjengelig i BIM/IFD
Delprosess 2: Inhente
informasjon fra ekserne
kilder (miljøstandard, EPDdokumentasjon og
ECOProdukt)
Delprosess 3: Analysere
informasjonen. Har man
oppfylt kravene man har
satt seg (f.eks
klimagassregnskap).
Delprosess 4: Rapportere
resultatene tilbake til BIM
og bruker.
Utvekslingskrav
Beskrivelse av den
ikke- teknisk beskrivelse av informasjonen man trenger
informasjonen.
for å gjøre de nødvendige
vurderinger. Tidlig i
planleggingen er de ikke
sikkert at man har mye data
tilgjengelig. Man kan da
bruke gjennomsnittsverdier
fra en standard.
Fuksjonelle deler
Teknisk beskrivelse av
informasjonen

Større detaljeringsgrad med
hvilke IFC- objekter som må
være tilgjengelige og hvilke
antributter som er relevante
for vurderingen. Dette må
beskrives på en form som er
leselig for en datamaskin
(programmeringspråk).

Tabell 5.1: Viser den generelle oppbygningen av IDM for vurdering av miljøegenskaper.
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5.2.2 Prosesskart for IDM for vurdering av miljøegenskaper

Figur 36: Illustrasjon over hvordan et prosesskart for en IDM for vurdering av miljøegenskaper kan se
ut (illustrasjon: Oddbjørn Wornæs).

Figur 36 viser gangen i delprosessene i en IDM. Man henter ut relevant informasjon
fra BIM, og benytter denne informasjonen, sammen med informasjon fra eksterne
kilder, til å gjøre de nødvendige beregningene. I delprosess 4 eksporterer man de nye
resultatene tilbake til BIM.
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5.2.3 Utvekslingskrav og funksjonelle deler
Tabell 5.2 viser hvilke utvekslingskrav man har i prosessen for vurdering av
miljøegenskaper. Tabellen er laget på bakgrunn av den informasjonen som er tatt med
i EPD- dokumentasjonen (ISO 20931).

Utvekslingskrav
Informasjon

Funksjonelle deler

Spesifisert informasjon

Verdi

Informasjonsimport
bygget på IFC 2x3
standarden

Vurdering av miljøkrav/ egenskaper
Import
Ressurser og råmaterialer
Totalt energibruk
Eletrisk energi
Fossil energi
Bio energi
Yttervegger
Ikke- fornybare materialer
Fornybare materialer
Resirkulerte materialer

kWh
kWh
kWh
kWh
kg
kg
kg

Innervegger

Totalt energibruk
Eletrisk energi
Fossil energi
Bio energi
Ikke- fornybare materialer
Fornybare materialer
Resirkulerte materialer

kWh
kWh
kWh
kWh
kg
kg
kg

Tak

Totalt energibruk
Eletrisk energi
Fossil energi
Bio energi
Ikke- fornybare materialer
Fornybare materialer
Resirkulerte materialer

kWh
kWh
kWh
kWh
kg
kg
kg

Drivhuseffekt
Nedbrytning av ozonlaget
forsuring
Dannelse av fotooksydanter
Overgjødsling
Drivhuseffekt
Nedbrytning av ozonlaget
forsuring
Dannelse av fotooksydanter
Overgjødsling
Drivhuseffekt
Nedbrytning av ozonlaget
forsuring
Dannelse av fotooksydanter
Overgjødsling

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Miljøpåvirkninger

Yttervegg

Innervegg

Tak

CO2
ODP
SO2
POCP
PO4
CO2
ODP
SO2
POCP
PO4
CO2
ODP
SO2
POCP
PO4
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Håndtering av avfall
Gjenbruk/ gjenvinning
Avfall til energiproduksjon
Yttervegg
Avfall til deponi
Spesialavfall
Gjenbruk/ gjenvinning
Avfall til energiproduksjon
Innervegg
Avfall til deponi
Spesialavfall
Gjenbruk/ gjenvinning
Avfall til energiproduksjon
Tak
Avfall til deponi
Spesialavfall
Kjemekalier
Yttervegg
Forbruk av kjemikalier
Innervegg
Forbruk av kjemikalier
Tak
Forbruk av kjemikalier
Inneklima/ emisjoner
Formaldehyd H2CO
Yttervegg
Ammoniakk NH3
Kreftfremkallende forbindelser
Formaldehyd H2CO
Innervegg
Ammoniakk NH3
Kreftfremkallende forbindelser
Formaldehyd H2CO
Tak
Ammoniakk NH3
Kreftfremkallende forbindelser

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
µg/h
µg/h
µg/h
µg/h
µg/h
µg/h
µg/h
µg/h
µg/h

Eksport

Totale miljøegenskaper

Totalt energibruk
Eletrisk energi
Fossil energi
Bio energi
Ikke- fornybare materialer
Fornybare materialer
Resirkulerte materialer
Drivhuseffekt
Nedbrytning av ozonlaget
forsuring
Dannelse av fotooksydanter
Overgjødsling
Gjenbruk/ gjenvinning
Avfall til energiproduksjon
Avfall til deponi
Spesialavfall
Forbruk av kjemikalier
Formaldehyd H2CO
Ammoniakk NH3
Kreftfremkallende forbindelser

kWh
kWh
kWh
kWh
kg
kg
kg
kg CO2
kg ODP
kg SO2
kg POCP
kg PO4
kg
kg
kg
kg
kg
µg/h
µg/h
µg/h

Tabell 5.2: Oversikt over informasjonskrav i en IDM for vurdering av miljøegenskaper.

Tabell 5.2 viser en oversikt over hvilke informasjonskrav man kan ha i en IDM for
vurdering av miljøegenskaper. Som man ser av tabellen står kolonnen for IFCimport, fra IFC versjon 2x3, åpen. Grunnen til dette er at IFC i dag ikke har
muligheten til å ta vare på slik informasjon. Dette er noe man jobber med og vil mest
sannsynlig bli implementert i nyere versjoner av IFC- formatet. Det vil kunne gjøres
ved å tilføye nye elementtyper som for eksempel IfcEnviromentalEmisionValue,
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IfcEnviromentalEnergiuseValue og IfcEnviromentalGlobalWarmingValue. Ved å
tilføye slike elementklasser, kan man enkelt kunne tilføye nødvendig
miljøinformasjon, og samtidig skille mellom de forskjellige miljøfaktorene. I dag er
kun IfcEnviromentalImpactValue tilgjengelig i IFC- formatet. Dette elementet skiller
ikke mellom de forskjellige miljøfaktorene. Jeg ser for meg at man kan bruke
IfcEnviromentalImpactValue, når man skal tilbakeføre verdiene for prosjektets totale
miljøegenskaper til BIM.
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6

Diskusjon

Hovedmålet med oppgaven har vært å undersøke hvordan planleggingsprosessen ved
bruk av buildingSMART-teknologi, kan effektivisere informasjonsflyt i et
byggeprosjekt og bidra til vurdering av miljøegenskaper. Dette er sett i forhold til
tradisjonell planleggingsprosess.
Deloppgaver:
•

Kartlegge informasjonflyt i en tradisjonell planleggingsprosess; Trallfa
tvillinggården

•

Foreslå en informasjonsmodell for Trallfa Tvillingården ved bruk av
buildingSMART

•

Kartlegge håndtering av energi- og miljørelaterte problemstillinger i den
tradisjonelle informasjonsflyten

•

Foreslå en modell for vurdering av krav til miljøinformasjon. Innenfor
buildingSMART defineres dette som en IDM ( Information Delivery Manual)

6.1

buildingSMART’s påvirkning i byggeprosessen

I kapittel 4 blir det sett på hvordan et byggeprosjekt etter den tradisjonelle
planleggingsmetoden forløper. Her utveksler man informasjon med 2D- tegninger
(dwg- eller pdf- filer) og ”notater”. Informasjonsflyten blir koordinert av
prosjekteringsleder ved hjelp av prosjekteringsmøter, hvor man diskuterer de
forskjellige fagenes løsninger. Møtene kan ses på som et ”verktøy” for samhandling
mellom de prosjekterende, slik at kollisjoner mellom fag og uheldige løsninger
unngås. Min erfaring med den tradisjonelle planleggingsmetoden, etter arbeidet med
Trallfa Tvillinggården, er at man bruker mye tid og resurser på å samordne
informasjon. Ofte registrerer man den samme informasjonen flere ganger i løpet av
planleggingsfasen.
buildingSMART kan være med på å bedre informasjonsflyten i et byggeprosjekt. Det
kommer av at all informasjonen om byggeprosjektet er lagret i BIM, som alle
prosjekterende har tilgang til. Prosjekteringsmøter vil, også ved bruk av
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buildingSMART, være et godt ”verktøy” for samhandling, men BIM vil sørge for at
man bruker mindre tid på å utveksle informasjon. Har man registrert informasjon i
BIM, vil denne informasjonen, om ikke forandret, følge bygget gjennom hele
byggeprosessen. Når man bruker BIM som planleggingsverktøy, er det viktig at man
tidlig i planleggingsfasen er nøye med informasjonen man legger inn i BIM. BIM vil
ikke være noe godt planleggingsverktøy, hvis informasjonen som er lagt inn, ikke er
nøyaktig.
buildingSMART åpner for muligheten med å ta flere ”looper”. Med ”looper” menes
det at man kan gå flere runder for å vurdere valgte løsninger. Dette er med dagens
metode noe man ønsker å unngå, siden dette er både dyrt og tidskrevende.
buildingSMART gjør det derfor lettere å oppdage prosjekteringsfeil og uheldige
løsninger tidligere, enn med dagens metode.
Å ta i bruk buildingSMART som prosjekteringsverktøy, krever en digitalisering av
prosjekteringen. Dette medfører mange utfordringer som må løses, før man kan ta i
bruk buildingSMART som et fullverdig prosjekteringsverktøy. Den første
utfordringen, er at man må utvikle de forskjellige aktørers programvare til å kunne
lese den åpne internasjonale standarden IFC. Dette er man fullt i gang med i dag, men
det er forsatt en lang vei å gå før dette er problemfritt. I IFC- prosjektet Nye Ahus ble
dette en stor utfordring. Ikke alle programmene man brukte hadde import/eksport
funksjon til IFC. Dette gjorde at man fikk noen hull i informasjonen som ble lagt inn i
BIM. Man så også at de programmene som hadde import/eksport funksjon til IFC,
ikke leste IFC- formatet på samme måte. Dette førte til at man måtte registrere
informasjon på nytt, eller at man måtte gjøre om på modellen etter man hadde gjort en
import, for å få den til å passe med programvarens modelloppsett. Man så også ved
arbeidet ved Nye Ahus at brukerterskelen på mye av IFC- programvaren var for høy.
Man var avhengig av å ha personer med den riktige faglige bakgrunnen tilstede, slik
at man kunne få bygget opp BIM’en. Arbeidet med å få utviklet brukervennlige
applikasjoner som støtter IFC- modellservere er alt i gang. En annen utfordring er
kompetanse. Min erfaring, etter å ha jobbet med denne oppgaven, er at aktørene i
byggebransjen har liten eller ingen kompetanse på buildingSMART. Det vil derfor
kreve en stor innsats for å få utviklet stor nok kompetanse, slik at man kan ta i bruk
buildingSMART som et fullverdig prosjekteringsverktøy. Dette arbeidet er allerede i
gang. Statsbygg har satt seg som mål at innen 2010 skal Statsbygg bruke
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buildingSMART som prosjekteringsverktøy på alle sine byggeprosjekter. Når en så
stor aktør setter seg denne målsetningen, vil dette føre til at andre aktører vil følge
etter.

6.2

Informasjonsmodeller

I oppgaven har jeg laget en prosjektbeskrivelse av Trallfa Tvillinggården. Med
bakgrunn i denne beskrivelsen har jeg satt opp to informasjonsmodeller (figur 34 og
35). Modellene illustrerer hvordan den overordnede informasjonsflyten vil være med
hensyn på henholdsvis ”fossefallprinsippet” og buildingSMART. Ut i fra figurene (fig
34 og 35) kan man se at det er store forskjeller i informasjonsflyten. Ved bruk av
”fossefallprinsippet”, går all informasjon via prosjekteringsleder, som koordinerer
informasjonen videre til de respektive rådgivere. I buildingSMART går
informasjonsflyten via BIM. Når informasjonen er lagt inn i BIM, kan rådgiverne selv
gå inn å hente ut den nødvendige informasjonen som kreves for den aktuelle
aktiviteten.
Min erfaring med den tradisjonelle planleggingsprosessen er at informasjonsflyten
ofte kan bli en utfordring. Det er mye informasjon å holde styr på, og all informasjon
må lagres manuelt i databaser eller dokumenteres ved hjelp av ”notater”. Denne
måten å utveksle informasjon på kan ofte føre til kaos. Informasjon kan lett forsvinne,
noe som kan skape uheldige situasjoner og mye dobbelt arbeid. Som
prosjekteringsleder i en slik modell har man derfor et stort ansvar. Man må hele tiden
passe på at informasjon blir utvekslet til rett tid og til rett person.
I BIM har man muligheter til å legge inn store mengder informasjon, der
informasjonen kan knyttes opp mot objekter som symboliserer spesifikke produkter.
Man kan også knytte selve BIM opp mot eksterne databaser som Sintef Byggforsk,
ECOproduct og Holte byggsafe. Dette gjør at man enkelt kan berike BIM med en
teknisk beskrivelse, miljødokumentasjon, priser osv. Dette vil være med på å sikre
informasjonsflyten i prosjekteringen. Har man først lagt inn informasjon i BIM, vil
informasjonen følge byggeprosjektet gjennom hele livssyklusen. BIM kan i så måte
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være med på å hjelpe de prosjekterende til å ta valg på bedre informasjonsgrunnlag.
Dette vil igjen føre til færre feil, billigere bygg, og kortere prosjekteringsprosess.
Man jobber i dag med å implementere nye områder i IFC- formatet. Per dags dato kan
man ikke legge inn miljødokumentasjon på IFC- objektene, men dette er noe man
jobber med.

6.3

”Verktøy” for vurdering av miljøegenskaper

I denne oppgaven har jeg sett på mulighetene for å bruke buildingSMART som et
verktøy for vurdering av miljøegenskaper. I dag har man ikke noen bredt akseptert
løsning på dette i bransjen, men utviklingen er i gang på mange områder. En løsning
er utviklingen av EPD- deklerasjon (ISO 21930). Deklerasjonene er
miljødokumentasjon man ser for seg skal følge produktene, slik at entreprenører,
underentreprenører og prosjekterende skal kunne få en oversikt over produkters
miljøegenskaper. ECOProduct er en database hvor man kan søke opp
miljødokumentasjon på byggeprodukter. Her får man en god oversikt over hvert
enkelt produkts miljøegenskaper. Den gir også muligheten til å sammenlikne
produkters miljøegenskaper. I dag er ikke ECOProduct en fullstendig database over
byggeprodukter. Til det er det for få produkter som er lagt inn og dokumentert. Man
ser for seg at med tiden skal ECOProduct databasen være så dekkende at man kan
gjøre produktvalg ut i fra denne.
I kapittel 2.3.6 ble det sagt noe om hvordan man i IFC- prosjektet Nye Ahus benyttet
seg av E-handel. Dette er et verktøy som ligger et stykke frem i tid, men verdien av et
slikt verktøy kan være enorm. Først og fremst må man utvikle databaser der
majoriteten av produktene på markedet er representert, og tilstrekkelig informasjon
om produktene er dokumentert på standardisert format. Ved hjelp av E- handel kan
man gjøre innkjøp av produkter samtidig som BIM blir beriket med informasjon om
produktene. Slik informasjon kan være miljøinformasjon, FDVU- informasjon og/
eller teknisk beskrivelse av produktet.
De største utfordringene ved å utvikle buildingSMART til å bli et godt verktøy for
vurdering av miljøegenskaper, er i dag å finne en standardisert måte å dokumentere
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produkters miljø- egenskaper på. Dette er godt på vei, ved utviklingen av ISO 21930;
Enviromental decleration of building products (EPD). Dette er en internasjonal
standard for å dokumentere miljøegenskaper på byggeprodukter. Å standardisere
informasjon er en viktig del i arbeidet med å kunne legge informasjon til
IFC- objektene. For at IFD skal kunne hente inn informasjon fra en database, må
måten man dokumenterer informasjonen på være standardisert, slik at IFD vet hvor
man finner den relevante informasjonen. Det jobbes i dag med å tilføre all
informasjon et GUID- nummer (global unique idendification number), slik at IFD
enkelt kan kjenne igjen forskjellig informasjon, uansett hvilket språk informasjonen i
utgangspunktet er på.
Andre utfordringer man må jobbe med, er å få flere produkter dokumentert. Per dags
dato representerer de EPD- deklarerte produktene en for liten andel av markedet, til at
det er hensiktmessig å ta i bruk databasene. IFC- formatet må også utvides til å kunne
modellere miljøinformasjon. I IFC versjon 2x2 la man til en
IFCEnviromentalImpactValue. Denne verdien kan representere alt fra forbruk av
materiale, utslipp av CO2 og energibruk osv. Man kan knytte
IfcEnviromentalImpactValue opp mot hvilket som helst IFC- objekt. På denne måten
kan man i dag legge til noe miljøinformasjon i BIM, men det jobbes med å utvide
mengden av miljøinformasjon man kan legge til i BIM. Dette vil komme i nyere
versjoner av IFC- formatet.

6.4

Forslag til IDM for vurdering av miljøegenskaper

I kapittel 5.2 har jeg lagt frem et forslag til IDM for vurdering av miljøegenskaper.
Forslaget må arbeides mer med, før det kan settes ut i praksis. Som nevnt i kapittel 6.3
må man videreutvikle IFC- formatet til å omfatte miljøsiden av et byggeprosjekt. I
dag har man bare IfcEnviromentalImpactValue som kan ta vare på miljøinformasjon i
IFC- formatet. Dette IFC- elementet skiller ikke mellom de ulike miljøfaktorene.
Derfor er det viktig at det i fremtidige versjoner av IFC- formatet implementeres
andre miljøelementer som kan ta vare på å skille miljøfaktorene. Slike elementtyper
vil gjøre det enklere å gå inn å vurdere hver enkelt verdi. Det gjør det også enklere å
bruke elementene til andre formål.
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Ved å utstyre hver enkelt miljøfaktor med en GUID, vil man kunne knytte faktorene
opp imot hvilket som helst objekt i BIM. Dette gjør det enklere for en modellbasert
applikasjon, å vite hvilken informasjon som må utveksles med BIM.
I dag finnes det ingen applikasjoner på markedet som kan vurdere miljøegenskaper i
bygg, og som har import/eksport funksjoner til BIM. Dette er ting som må på plass før
slike vurderinger kan bli realisert. Statsbygg har i senere tid jobbet med å utvikle
www.klimagassregnskap.no, et verktøy for å kunne vurdere et prosjekt som et
livssyklusprosjekt, med tanke på utslipp av klimagasser. Denne applikasjonen er
fortsatt under utvikling, men for at man skal kunne gjøre helhetlige vurderinger av
prosjekter, må man utvide bruken til å gjelde mer enn bare klimagassutslipp.
www.klimagssregnskap.no har heller ingen import/eksport funksjon til BIM.
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7

Konklusjon

Min erfaring etter å ha jobbet med denne oppgaven, er at man ved bruk av
buildingSMART- teknologien, kan bedre informasjonsflyten i byggeprosjekter
betraktelig. Å bruke BIM til å lagre informasjon og som utvekslingsplattform, er de
fleste enige om er fremtiden. BuildingSMART gir et bedre informasjonsgrunnlag til å
ta beslutninger på. Man har også muligheten til å avdekke feil eller mangler tidligere i
prosjekteringen, enn man har ved bruk av den tradisjonelle planleggingsmetoden.
Veien videre er å implementere flere fagfelt i buildingSMART. Før dette er på plass
er mange av mulighetene i buldingSMART låst.
I det videre arbeidet med buildingSMART, er det viktig å få på plass en IDM for
vurdering av miljøegenskaper. Dette er ett felt hvor det gjenstår mye arbeid. Det er
også behov for applikasjoner på dette området som har en import/ eksport funksjon til
IFC. IFC- formatet må utvides til å kunne ta vare på miljøinformasjon, slik at man får
lagt denne typen informasjon til BIM. Det gjenstår også mye arbeid med miljødeklarasjoner. Man er avhengige av at databasene blir mer omfattende, slik at
informasjonen og grunnlaget for beslutninger blir bedre.
I løpet av oppgaven ble det også avdekket at det per dags dato ikke er nok kunnskap
om buildingSMART i bransjen. Det er derfor viktig at man jobber med å øke
kunnskapsnivået. Erfaringer fra IFC- prosjektet Nye Ahus, viser også at
brukerterskelen på mye av IFC- programvaren er for høy. Mange av de data- tekniske
operasjonene blir derfor for vanskelige, og man er avhengig av fagfolk som har
tilknytning til programutviklingsmiljøet.
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