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Eksamen 1BIM – juni 2009 – Fagskolen i Oslo 
 
Fredag 5. - fredag 12. juni, fremføring mandag 15.juni. 
 
Oppgaven: 

• Tegn/modeller en fritt valgt bygning.  
• Bruk IFC på en måte som er fornuftig for deg. 
• Velg om du vil tegne for arbeidstegning eller rammetillatelse. 
• Finn ut av kommunens ”regler” for det aktuelle området. 
• Du bruker valgfrie tegneprogram.   

 
Rapporten bør inneholde: 

1. Forside med bilde av det ferdige resultatet, tittel, kandidatnummer (ikke navn), dato, 
klasse. 

2. Innholdsfortegnelse 
3. Dette arket 
4. Fremdriftsplan med en kort prosjektbeskrivelse 
5. Logger med bilder og fotografier.   
6. Oppsummering av prosjektet, +/– ved prosjektet og +/– med ditt eget arbeid, evt. 

andre ting. 
7. Kildehenvisning / ”Takk til…” 
8. Egenvurdering: Svar på vurderingskriteriene. 
9. Som vedlegg: Tegningene kontraktsbrettet med nummerering i tittelfeltet. 

 
Tidsfrister: 

• Fremdriftsplan + prosjektbeskrivelse (levert på papir og på Fronter) – mandag 8. juni 
kl.15:00 

• Rapport, samt tegninger skal leveres i papirform og på Fronter. Navn på rapport: 
”ditt kandidatnummer – Eksamen 1BIM juni 2009”. Tegningene navnes likedan 
med kandidatnummeret.  Eget navn skal ikke brukes, heller ikke inne i rapporten. 
Tidsfrist: Fredag 12. juni kl 14:00 

• Framføring skjer mandag 15.juni fra kl.08:00. Du får en maksimumstid på 20 
minutter. 

 
Vurderingskriterier: 

A. Tegninger, målsetting og layout på papir og elektronisk 
B. Selve rapporten, begrunnelsene og den skriftlige planleggingen 
C. IFC-bruk 
D. Bildebehandling og rendring. 
E. Bruk av Plan- og Bygningsetaten/Byggforsk/Forskrifter/Standarder/statiske 

beregninger. 
F. Samarbeid og kreativitet. 
G. Framføring. 

 
Vedlegg:  

1. Tiltakshavers ønskeliste 
2. Digitalt kart over tomta, ikke utlevert på papir (Finnes på 

Fronter/Prosjekter/Eksamen). 
 

 
Lykke til!              Ingolf                                        Rolf 
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PROSJEKTBESKRIVELSE: 

Oppgaven som er gitt er veldig omfattende, jeg er ikke komfortabel med den. Dette skriver jeg 
mer om senere i rapporten. 

Jeg planlegger å tegne et enkelt hus på tomten, uten å legge særlig vekt på arkitekturen. Jeg 
skal prøve å planlegge et funksjonelt hus med hensyn til ”tiltakshavers bestillingsliste”  

Jeg planlegger å bruke følgende programmer/verktøy/hjelpemidler for å utføre følgende 
oppgaver: 

Architerra 3:    Modellere terreng og veier. 

Archicad 12:    Modellere huset og produsere tegninger. 

SketchUp 6:    Modellere nabohusene. 

Revit 2009:    Modellere enkelte strukturelle elementer for IFC overføring 

Graphisoft VBE:   Visualisering/rendering av modellen. 

Artlantis:    Utarbeide bilder av modellen. 

Photoshop:    Lage fotomontasjer av modellen i terrenget. 

Byggforsk:    Generell- og spesiell bygginformasjon. 

Moelven limtrekalkulator:  Beregning av bjelker og søyler. 

Internett: Til informasjon fra for eksempel Plan og Bygningsetaten og 
Samferdselsetaten. 

Word:     Rapportskriving. 

Powerpoint:    Framføring. 

 

FRAMDRIFTSPLAN: 

05.06-
15.06 

Fredag/
Helg 

mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag mandag 

 Befaring på 
tomt.  
 
Planlegge 
oppgave. 
 
Begynne å 
modellere 
terreng og 
hus. 
 

Prosjekt 
beskrivelse/
Fremdriftspl
an. 
  
Modellere 
videre på 
hus.  

Modellere 
hus ferdig.  
 
Beregne  
U-verdi. 

Beregne 
bjelker/ 
søyler.  
 
Tegne 
disse i 
Revit. IFC 
overføre. 

Lage bilder 
i Artlantis/ 
Photoshop 
VBE 
 
Produsere 
og skrive ut 
tegninger 
og bilder. 

Ferdigstillel
se av 
rapport og 
utskrift. 
Levering  
 
Lage PP fil. 

Framføring 
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LOGG/RAPPORT - Eksamen: 

Jeg vil skrive logg/rapporten i logg-form, men uten dagene notert. Jeg vil arbeide parallelt med 
en del av oppgavene, slik at en kronologisk logg fort ville ha blitt usammenhengende. 

Oppstart 05.06  

Vi møttes kl 0900 til befaring på en tomt i Flesåsveien 5, Nordberg, Oslo. Vi fikk utdelt 
eksamensoppgaven på papir. Ingolf leste i gjennom oppgaven. Vi fikk fortalt at tomta er en 
festetomt, og skal bebygges med en enebolig til han og hans familie. Kartgrunnlag er lagt ut på 
Fronter. Jeg tok en del bilder av tomta og omgivelsene. Etterpå fikk vi en omvisning i Grethes 
Hus. Morsomt! 

Om oppgaven: 

Da jeg skummet i gjennom oppgaven ved utdeling, reagerte jeg umiddelbart på en manglende 
sammenheng mellom oppgaveteksten/vurderingskriterier og vedleggene. Dette ga jeg også 
uttrykk for. Etter å ha gjennomgått oppgaven har jeg flere ankepunkter: 
 
Oppgavens første punkt: ”Tegn/modeller en fritt valgt bygning.” , (min utheving)er jo 
direkte feil. Vi skal jo modellere en enebolig på en spesifikk tomt, med spesifikke krav til 
innhold og størrelse.  
 
Jeg mener også at oppgavens hovedfokus er feil. Slik jeg leser det, handler det om å 
plassere huset på tomta, regne ut areal og utnyttelsesgrad, terreng og gesims høyder, 
avkjøring, parkering osv. i hht lover og forskrifter. Dette mener jeg er helt på siden av vårt 
fag, og heller ikke undervist skikkelig i. Denne delen av oppgaven er uten særlig BIM 
relevans, i så tilfelle burde vi fått utdelt en ”kravbim”.(for eksempel en Drofus IFC fil) 
 
Jeg mener også at oppgaven er for omfattende. Å plassere, planlegge og tegne et hus 
riktig (og det vil vi jo gjerne på en eksamen), med dokumentasjon og begrunnelser for alle 
valg, samt beregninger, tegninger og visualiseringer er for mye på en uke.  
 
Det er derimot ikke lagt noe vekt på I’en i BIM, altså informasjonen vi skal kunne hente ut 
av en modell. Dette kan man jo få lagt til en del av under detaljprosjektering og 
utarbeidelse av detaljer, men det er ikke med i vurderingskriteriene. Jeg mener at det for 
eksempel er mye viktigere at en BIM-tekniker skal kunne hente ut mengder og 
dør/vindusskjemaer av modellen enn å tegne hybler og å bruke div. renderingsprogrammer. 
 
Jeg mener også at det blir feil at vi kan velge å ”tegne for arbeidstegning”. For å tegne en 
riktig(igjen, det er eksamen) arbeidstegning, må jo huset være gjennomprosjektert, helst i 
alle fag, og det er jo ikke lett å få til på en uke. Jeg skulle gjerne ha tegnet detaljer og 
arbeidstegninger, da dette er min styrke fordi jeg(i motsetning til mange arkitekter) vet 
hvordan ting skal bygges. 
 
Det viser seg også at det utdelte/utlagte kartgrunnlaget ikke er tilstrekkelig for å regne ut 
arealet på tomta. Til det trenger man et kart som viser reguleringsgrenser. Dette finnes 
ikke tilgjengelig på nettet, om må kjøpes/bestilles av kommunen. (dette ble, etter min 
oppmerksomhet om dette, lagt ut på mandag) 
 
Da er frustrasjonen blåst ut, og jeg skal søke å løse oppgaven etter beste evne! 
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Terreng/Architerra: 

Jeg begynner med å sjekke noen bilder av tomta hentet fra Finn kart. Disse gir bedre oversikt 
enn bildene jeg selv tok på tomta. Flyfoto: 

 

 

3D kart: 
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Jeg begynner med å tegne terrenget. Dette gjør jeg ved hjep av programmet Architerra, som er 
en tilleggsapplikasjon(add-on) til ArchiCAD, levert av det italienske selskapet Cigraph. Cigraph 
har en pakke med add-on’s som er fritt tilgjengelig for studenter. Jeg starter med å lese 
bruksanvisningen til Architerra: 

 

 

Importerer inn 3d DFX kartet via Architerra: 
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Man kan velge hvike lag man ønsker å importere. Jeg importerer først med alle lagene, og 
konverterer til terreng. Det blir helt uforstålig: 

 

 

Det står i bruksanvisningen at vi bør ha en liste fra levarandøren av kartene om hva de 
forskjellige lagene i kartet inneholder. Dette har jeg ikke. Jeg prøver meg litt fram. Det begynner 
å likne på noe, men bygningene forstyrrer, og blir pyramider:
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Her har jeg terrenget og veien ferdig. Jeg har snevret det inn, og valgt ”all ridges smooth”. Jeg 
har også lagt på kotelinjer i 3d med Architerra: 

 

 

SketchUp: 

Jeg tenker å tegne inn nabohusen i terrenget. Nabohusen skal inn i en tegning for byggemelding 
jmf.”Reguleringsplan for småhusområder i Oslo ytre by” §20 Dokumentasjon.Til dette tenker jeg 
å bruke SketchUp. Dette fordi det er enkelt å bruke og importere til Archicad, og for å vise 
muligheten. Det finnes en IFC plugin til Sketchup, men denne har jeg ikke, så jeg velger heller å 
importere en .skp fil til Archicad. Jeg begynner med å importere 3d kartet: 
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Kartet oppfører seg fint, og har kotelinjer i riktig høyde. Jeg må imidlertid skalere opp kartet. Jeg 
modellerer nabohusen. Det er litt vanskeligere en jeg tenkte, fordi objektene snapper til linjene 
som ligger i kartet, og oppfører seg litt rart. Husene blir sånn nogenlunde riktige. Jeg legger på 
tekstur på takene for å lettere se at dette er hus. Her er husene ferdige: 

 

 

Jeg sletter kartet og lagrer. Deretter importerer jeg i Archicad. Husene legger seg under 
terrenget: 
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Jeg drar husene opp i riktig høyde ved å sjekke mønehøydene i kartet med funksjonen ”spot 
hights” i Architerra. Husene ligger i riktig høyde i forhold til hverandre: 

 

 

Her er husene plassert riktig i terrenget: 
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Husene fra sketchup blir importert inn med vegger, gulv og tak. Disse sees igjen i skjemaer og 
masseberegningene. For å unngå dette, gjør jeg dem om til objekter. Save 3D model as: 

 

 

Her er de blitt objekter, lagt på egne lag: 
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Planlegging av huset: 

Det skal plasseres, planlegges, prosjekteres og modelleres et hus på tomta. Til å gjøre det riktig, 
eller begrunne hvorfor jeg ikke velger å følge bestemmelser, lover og vedtekter, kreves store 
mengder informasjon. Jeg starter med å skaffe meg informasjon på internett. Finner mye nyttig 
informasjon på Plan- og bygningsetaten sine sider: 

 

 

Jeg skummer også denne veilederen (70 sider): 
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Og denne: 

 

 

Og denne: 
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Og denne: 

 

Og denne: 
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Leser også i byggforsk. Her ligger store mengder informasjon. Spesielt nyttig er bladene som 
ligger her: 

 

 

Den viktigste jeg finner er denne ”Småhusområder i Oslo ytre by S-4220”. Jeg finner ut at 
Flesåsveien 5 ligger innenfor planområdet. Laster ned og leser veilederen(50 sider):  
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De viktigste bestemmelsene i reguleringsplanen relatert til oppgaven er disse: 

- Det kreves innsendt utomhusplan(§5) 

- Ny bebyggelse skal tilpasses og videreføre den  
Eksisterede begyggelses karakter og struktur(§6og7) 

- Bebygget areal- BYA(§10)      24 % 

- Maks. gesimshøyde (§10)      6,5 m 

- Maks. gesimshøyde flate tak (§10)    7,0 m 

- Maks. gesimshøyde pulttak (§10)    7,5 m     

- Maks. mønehøyde(§10)      9,0 m 

- Høyder regnes fra gjennomsnittlig planert terreng(§10) 

- Minste tomtestørrelse (§11)      600 m2 

- Parkeringsplasser regnes med i BYA med (§10)  18 m2 pr.plass 

- Minst en parkeringsplass skal ligge på terreng(§10) 

- Min. uteoppholdsareal enebolig(§12)    200 m2 

- Spesifiserte krav til dokumentasjon i søknaden(§20 a-h) 

Andre relevante bestemmelser:  

- Byggeavstand fra midtlinje i regulert vei (vegloven)  15,0 m 

- Minsteavstand til eiendomsgrense(plan- og bygn.loven) 4,0m 

- Min. to park.plasser pr. bolig(§3.1 parkerinsnorm Oslo k.) 

- Mulighet for å snu biler på egen tomt (vegloven) 

- Minsteavstand til eiendomsgrense for  uthus og garasjer 
mindre enn 50 m2(kotyme i Oslo kommune)    1,0 m 
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Plassering på tomta: 

Tomta er en ”kremkake” av en tomt, med flott utsikt og solforhold, beliggende i et attraktivt 
boligstrøk med høye tomtepriser. Tomta er relativt stor, sett i forhold til boligene i andre 
småhusområder. Den er ca. 1870 m2 – fratrukket regulert vei ca 1640 m2. Det betyr at det er 
mulig å dele av til to tomter. Jeg velger å tenke at tiltakshaver har ”vanlig økonomi” slik at dette 
kan være en gunstig løsning. Hvis jeg plasserer et huset øverst på tomta, opp mot grensene i 
nord, vil det kunne deles av en tomt på den søndre delen av tomta. Markedspris for en slik tomt 
antar jeg er ca 2,5 mill kr. Denne tomta kan ha samme innkjørsel til Flesåsveien som den nordre 
tomta.  Et hus her vil ikke ta vesentlig utsikt, da denne delen av tomta ligger ca 5-6 m lavere. Et 
forenklet regnestykke viser at dette er realistisk: 

Nettoareal hele tomta:     1640 m2  

tomt Nord                  920 m2 – Garasje 50 m2        = 870 m2  x24% utnyttelse = 209 m2  

tomt Sør                    720 m2 – biloppstilling 36 m2 = 684 m2  x24% utnyttelse = 164 m2 

Tomt sør blir ikke veldig stor, og er bratt i søndre del, men jeg skal vise at dette er realitisk.  

 

Fradeling av tomt: 

For å finne nettoarealet av tomta må jeg vite reguleringsgrense for vei. Tomtas nettoareal skal 
fratrekkes det som er regulert til andre formål(for eksempelvei). Jeg laster inn reguleringskartet. 
Dette er en JPG fil. Den burde vært DWG. Jeg skalerer, cropper og drar det slik at den passer 
med kartet: 
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Jeg legger bilde som et underlag i tomta, og tegner en polylinje som markerer tomtas nettoareal. 
Det blir ikke helt nøyaktig, men godt nok: 

 

Jeg legger på soner for å måle areal. Får ikke kjørt opp skriftstørrelsen på arealet, bare teksten: 
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Her viser jeg de to tomtene(soner) i 3D: 

 

 

Jeg setter på objekter for hus, garasje, avkjørsel, biler, biloppstillingsplasser og 
grenselinjer(Architerra) for å vise mulig plassering. Legger alt på et eget nytt lag:  
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Lager en rendering Ligthworks med et bakgrunnsbilde tatt fra tomta. Bildet viser omtrentlig 
utsikten fra 1. etg i det øverste huset. Huset på tomt sør tar noe utsyn fra huset på tomt nord: 

 

 

Jeg lager et 3D Document. Gresset blir veldig mørkt. Derfor går jeg i Material Settings og 
forandrer farge. Håpet er lysegrønt!: 
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Eksempel på et 3D Document. Dette gir et bedre inntrykk av situasjonen enn et situasjonskart: 

 

 

Koklusjon plassering: 

Jeg vil legge huset høyt opp på tomta mot nabogrenser i nord. Dette for å få best mulig utsikt, og 
for å ikke stenge mulihetene for evt. fradeling av en tomt på den sørlige delen. 
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Areal planlegging: 

Jeg tar opp ”Tiltakshavers bestilligsliste” og studerer denne: 
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Jeg ser at det er mange øsker på et begrenset areal. For å få litt oversikt lager jeg et 
”arealbehovskjema”, basert på Byggforskbladene bl.a  nr 361.121 Soverom og andre sekundære 
oppholdsrom i boliger, 361.411 Kjøkken i bolig, 330.114 Små boliger(for hyblene )og 361.105 
Planløsning av stue., samt min lange erfaring i boligbygging: 

ROM  Min. areal i m2  Bør være i m2  Min anbefalte plassering 

      1 etg  2 etg 

Kjøkken m/spiseplass  18  30  x   

Stue  15  25  x   

Hall/entre m/garderobe  10  10  x   

Vaskerom  5  6    x 

Wc  2  2  x   

Foreldre sov  10  15    x 

Foreldre garderobe  5  7    x 

Foreldre bad    6  8    x 

Overbygget veranda  6  10    x 

2 hybler  30  40  x   

Gjesterom  8  10    x 

PC arbeidsrom  8  10    x 

Bibliotek/arbeidsrom  10  12    x 

Snekkerarbeidsrom  15  20  x   

Bodplass  15  20   x  x 

Teknisk rom  3  5  x   

Samlet behov  170  230  142  88 

 

Jeg velger å tolke det oppgitte maxarealet på 200 m2 som Boa.(areal målt innenfor huset 
yttervegger) Dette vil gi en byggekostnad på min 5 mill. kr. Jeg ønsker ikke å tegne et hus med 
små rom, og velger derfor å kutte ut ”Snekkerarbeidsrom”. Dette kan evt. legges i tilknytning til 
en garasje. Det samme gjelder sportsbod og plass til oppbevaring av hagemøbler og redskaper.  

Jeg ser av skjemaet at det er ønskelig med en fordeling av arealet med en større 1 etg. enn 2. 
Etg. Dette tar jeg med meg til utformingen av huset. Jeg ønsker ikke å bruke for mye av tomtas 
areal pga. mulighet for fradeling av tomt, og bygging av større garasje for snekkerarbeidsrom 
senere. Jeg velger en grunnflate på ca. 140 m2. 
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Utforming/modellering av huset: 

Jeg har valgt å legge huset øverst på tomta, hvor det er relativt flatt. Jeg velger å bygge uten 
kjeller, men det er selfølgelig en mulighet, men det er et økonomisk spørsmål. Jeg antar at det er 
fjell i grunnen, slik at jeg velger en ”Plate på mark” løsning  for å unngå sprenging. Jeg legger 1 
etg. litt ned i bakken, slik at man kan gå rett ut på bakken fra 1 etg, uten å arrondere terrenget. 
Dette også for å ikke komme i konflikt med reguleret gesimshøyder. 

Jeg tenker ikke å vise og forklare så mye underveis mens jeg modellerer huset i Archicad. Jeg 
skal redgjøre for tankene bak valgene av utforming, planløsning, konstruksjon, byggeteknikk og 
materialvalg da jeg har huset ferdig. 

 

Jeg skisserer først litt på papir før jeg begynner å modellere. Her har jeg dratt opp litt vegger, 
dekker og tak: 
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Her er huset nogenlunde ferdig men uten vinduer og dører. 

 

 

Her begynner huset å bli ferdig: 
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Med litt trær og arrondering, blir det bra. Fra sørvest: 

  
Fra nordvest: 
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Fra sørøst: 

 

 

Begrunnelse Formgiving: 

Jeg har valgt en enkel, rektangulær grunnform. Dette er økonomisk å bygge(og enkelt å tegne). 

Jeg har gitt kjøkkenet/allrommet en generøs takhøyde for å utnytte lyset, utsikten og kontakten 
med hagen. Hyblene har egen inngang med et lite tak over, på vestfasaden, skjermet fra husets 
hovedfasade. Fasadene er ”lukket” mot nord, og åpnet mot sør for å utnytte energien fra 
sola.Takene har motsatt fallretning, og har moderat helning. 2. Etg er trukket litt ut over 1. Etg for 
å gi litt ly til inngangspartiet, og mulighet for å sette bort hagemøbler i tilfelle regn. Verandaen 
utenfor soverommet er delvis overdekket for å gi mulighet til å sove på, skjermet for regn. 

Ytterveggene er bygget i bindingsverk med liggende ubehandlet ytterpanel av osp eller lerk, evt. 
behandlet med jernvitrol for å få en raskere naturlig gråning. Veggene mot nord er forblendet 
med teglstein etter byggherres ønsker. Teglen er trukket litt rudt hjørnene for å vise en slags 
”hånd” som beskytter mot nord og åpner mot sør. 

 Vinduene er i heltre eik. Disse kan stå ubehandlet, og vil da få en naturlig gråfarge, eller oljes. 
Inngangsdørene er gitt en kontrastfarge. Taket er tekket med sink. Jeg har ikke forholdt med til 
materialvalg innvendig, annet enn å legge parkett på gulvene, panel i himlingene og malte plater 
på veggene. 
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Begrunnelse Planløsning: 

Jeg har søkt å tilpass meg tiltakshavers ønsker. Har strukket meg litt ut over maks grensen på 
200 m2. BOA er ca 213 m2. Huset kan godt gjøres litt smalere, og kjøkkenet litt mindre uten at 
huset blir noe dårligere. Jeg har valgt å prioritere er stort kjøkken/allrom, fordi det er min erfaring 
at det er hva de fleste ønsker seg(inkl. meg selv). Jeg har ikke definert klart en stue. Denne kan 
enten ligge i 1. eller 2. etg. Peis kan bygges i begge etg, eller kjøkken. Hyblene er litt trange, og 
kan gjøres større ved å flytte veggen og trappa mot øst. Det er satt av litt lite plass til boder. Det 
har jeg kompansert med å legge et gulv over gjesterommet, for stueplass, med tilgang fra 
loftstige. Dette kan også bygges over trappa. Her satt av plass til et lite teknisk rom og 
kanalføring.  Jeg har pga. avbegrenset tid valgt å ikke ta hensyn til evt. krav om livsløpsstandard 
og universell utforming.          Planene: 
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Redgjørelse konstruksjon: 

Bygget er konstruert på grunnlag av min over 20 års erfaring som tømrermester. 

Jeg har valgt fundamentering på mark, trolig på fjell.  Ringmur bygges med isolerte 
ringmurselementer, inne i dette isoleres med 300 mm trykkfast isolasjon. Det støpes et dekke 
oppå dette. 

Ytterveggene er i 148 + 48 mm isolert bindingsverk med gipsplater på innside og vindtett plate 
på yttersiden. Delvis kledd med luftet liggende panel, delvis forblendet teglstein. Der 
ytterveggene ligger under terreng tenker jeg en Leca isoblokk opp til  overkant terrenget. Dette 
har jeg ikke tegnet inn. 

Takene er bygget opp med 350 mm sperre av enten Kerto(paralellfiner), I-Bjelker eller 
massivbjelker fra Moelven massiv tre. Disse er båret av ytterveggen og en limtebjelke omtrent 
midt i takflaten. Over sperrene er det en luftet konstruksjon med tekking av sinkplater. 

Bjelkelaget er av 48 x 198 mm bjelker med gulvsponplater  og nedlektet gips under. Bjelkene er 
båret av ytterveggene og delvis innerveggen, supplert av en skjult h-bjelke i gangen. 

Innerveggene er delvis 3” og 4” bindingsverk, men må være 4” der hvor de skal bære 
bjelkelaget. 

Vinduene har U-vedi på 1,4 W/m2 C. 

Oppvarming er tenkt løst med vannbåren gulvvarme og varmepumpe. Enten med luft-til-vann 
pumpe eller vann-til-vann med borret energibrønn, supplert med vedfyring/pellets. 

Det er tenkt montert balansert ventilsjonsaggregat med høy gjennvinningsgrad. 

Alle konstruksjoner ligge innenfor nye energikrav i TEK .  

Jeg har laget kopositter i vegger dekker og tak, som er i hht til beskrivelsen ovenfor. Jeg har ikke 
tegnet inn noen konstruksjonselementer. Jeg skal tegne inn noen bjelker og søyler i Revit 
senere. 

 

IFC: 

IFC er det viktigste elementet for at BIM skal lykkes i å utvikle seg. Denne åpne internasjonale 
standarden gjør at aktøren i byggebransjen får nye muligheter til å bedre informasjonsflyten, 
uavhengig av hvilken programmvare men bruker.  Jeg skulle gjerene skrevet mer om 
IFC/IFD/IDM men det legger ikke denne oppgaven opp til. Jeg skal heller vise hva man kan 
bruke IFC til i praksis. 
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Fra Archicad til IFC: 

 Jeg leser litt i ”bruksanvisningen” fra Odd hos Graphisoft: 

 

Jeg velger å gjøre på den enkleste måten ved å velge : LAGRE SOM – IFC 2x3. og lar 
programmet velge standard innstillinger.  

Jeg importerer fila inn i Solibri. Her er et lysbilde fra en presentasjon jeg laget til et foredrag for 
Stein Halvorsen Arkitekter As under utplasseringensukene:  
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Modellen ser grei ut: 

 
Programmet viser informsjon og GUID til de forskjellige objektene: 
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Jeg tar en sjekk av modellen. Den viser seg å være langt fra perfekt! Her er det noen kollisjoner 
hvor veggene går inn ihverandre. Evt. ”juksing i tegneprogrammene viser seg fort her: 

 

Beregning: 

Planen min er å tegne noen kontruksjoner i Revit, og føre disse over for en sjekk i Solibri. Jeg 
må først beregne disse. Her er et oppsett av hva jeg skal beregne: 
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Jeg henter opp Moelvens limtrekalkulator, og taster inn opplysningene hentet fra tegningene: 

 

Det gir dette resultatet. Jeg velger 140 mm bredde pga. oppleggslengden i de smalere 
dimensjone: 
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REVIT: 

Jeg importerer IFC-fila av arkitekturmodellen til Revit. Som ”vanlig” er det en rekke feilmeldinger: 

 

Jeg velger å ikke gå dypere inn i hvorfor dette skjer, sletter error 1, og overser resten av feilen. 
Modellen ser grei ut: 
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Her i Shaded modus: 

 

 

Komposittene og informasjonen om objektene er riktige: 
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Jeg lager et snitt for å se hvor jeg skal legge limtrebjelken: 

 

Jeg legger i bjelken der jeg har planlagt. (den skal være 140 mm bredde, og ikke 115 mm, som 
her. Dette retter jeg opp senere): 
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Her har jeg plassert søylene: 

 

Jeg sletter alt annet, og eksporterer bjelker og søyler til IFC: 
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Jeg henter inn IFC-fila i Solibri og definerer den som ”structure”. De plasserer seg riktig i 
modellen. Dette er BIM!: 

 

 
Jeg henter inn regelsettet som sjekker arkitekturmodellen mot strukturmodellen, og kjører en 
sjekk. Det viser seg at jeg har satt en av søylene i en dør åpning. Her må det veksles: 
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Til slutt i IFC delen av oppgaven henter jeg IFC-fila med bjelke og søyler inn i Archicad igjen. Det 
går fint. Jeg velger FILE SPESIAL – MERGE- IFC  og finner fram fila og importere. Her har 
søylene kommet inn. IFC virker!: 

 

 

Her er limtrebjelken på plass. Legger den på riktig lag: 
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Her er søyla som kom ned i døråpningen: 

 

 

VISUALISERING: 

Jeg skal ta Archicadmodellen inn i VBE. Virtual Building Explorer er et visualiserings program til 
AC fra Graphisoft: 
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Det er veldig enkelt å eksportere til programmet. Man velger FILE – EKSPORT FOR VBE. 
Programmet samler inn teksturer og geometri. Det tar et par minutter. Så velger man LAUNCH, 
og er inne i visningen. Skriver ikke mer om dette programmet her. Jeg skal vise mer på 
framføringen.  

 

 

Programmet gir fine bilder: 
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Artlantis: 

Jeg tar modellen inn i Artlantis, legger på noen trær, busker og objekter. Jeg renderer noen 
bilder: 
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Photoshop: 

Jeg tar et bilde inni Photoshop for å lage et forsidebilde. Justerer litt farger og kontraster. Lager 
et tekstfelt: 

 

Tegninger:  

Jeg skal til slutt produsere noen tegninger fra Archicadmodellen. Jeg velger å ikke lage noen 
situasjons, og avkjørselsplan, da dette krever et ordentlig reguleringskart, noe vi ikke har fått 
utdelt. Jeg bruker Veileder til Småhusplanen og Byggesaksboka av Jan Karlsen som rettledere 
til å produsere tegninger. Det er litt jobb, men det går greit. Publiserer tilslutt til PDF: 
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Oppsummering av prosjektet: 

 

 

OPPGAVEN: 

Mitt syn på oppgaven skrev jeg en del om i innledningen til rapporten. Jeg synes oppgaven er for 
stor. Det er en arbeidskrevende oppgave å prosjektere et hus, i hvert fall hvis man skal gjøre det 
riktig. Jeg liker ikke å gjøre ting på ”lissom”. Når vi da i tillegg skal ha med IFC arbeid, rendering, 
beregninger og rapportskriving, blir den totale arbeidsmengden for stor. Selvfølgelig skal en 
eksamensoppgave være krevende og utfordrene, men for mitt vedkommende har det vært 
arbeidsmengden og ikke vanskelighetsgraden som har vært bøygen. 

 

 

MITT EGET ARBEID: 

Dette skriver jeg også mer om i egenvurderingen.  

Jeg har jobbet meget hardt, konsentrert, lenge og målbevisst.  Jeg har hatt en plan, og har fått til 
et bra resultat. Jeg har ikke fått detaljprosjektert huset, med det hadde jeg heller ikke ambisjoner 
om.  

Føler at jeg har løst alle deler av oppgaven og har skrevet ganske mye, i tillegg til alle bildene. 
Har brukt mest tid på å prosjektere huset, men rapportskrivingen har også tatt tid, særlig med 
tanke på at jeg har en slags ”mal” for hvordan den skal se ut, med to bilder pr. side, og omtrent 
lik bildestørrelse.  

Alt i alt er jeg veldig fornøyd med hva jeg har fått til. 
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Kildehenvisning: 

KILDER: 

Grafisoft.no/com :   Info om Archicad og VBE. 

Byggforsk.no:   Byggedetaljer på nett. 

Plan- og bygningsetaten: Veileder til S-4220, og annen nyttig info.  

Statens Byggtekn. Etat:  Veileder til ”Grad av utnytting” 

VILLA:    ”21 Arkitekttegnede eneboliger” – Nils Marius Askim 

Byggesaksboka:   Jan Karlsen 

 

      

 

Takk Til: 

 

Hele klasse 1 BIM:   For all hjelp! 

Marianne, min kjæreste:  For omsorg, tålmodighet, mat og nakkemassasje. 

 

Aslak, min sønn: Som synes at ”fatter’n er blitt helt datanerd” 

 

Ingolf og Rolf:   For å ha gitt oss entusiasme for BIM. 
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Egenvurdering: 

 

Jeg vurderer etter vurderingskriteriene som er satt opp i Oppgaveteksten (side 3) 

A. Jeg mener at tegningene ser bra ut og har riktig informasjon. Layouten ser fin ut. Jeg 

kunne kanskje ha komprimert litt på plantegningene for å få begge etasjer inn på en A3, 

men snitt markørene skal jo med. Har valgt å skrive ut i A3, da PBE foretrekker dette for 

mindre prosjekter. Fint figursymbol, om enn litt unødvendig på et slikt prosjekt. 

 

B. Rapporten er innholdsrik og ryddig, med god layout. Har gitt gode begrunnelser for de 

fleste valg. Jeg har fulgt prosjektbeskrivelsen og framdriftsplanen godt. 

 
 

C. IFC arbeidet har vært den morsomste delen av prosjektet. Jeg har ikke tatt egne 

prosjekter inn i Solibri tidligere, og det var fint å se at IFC overføring fungerer. Synes jeg 

har fått vist hva IFC kan brukes til. 

 

D. Jeg laget en VBE fil av modellen, og har fått fine bilder av denne. Har laget en film, som 

jeg skal vise på framføringen. Laget noen bra bilder i Artlantis også. Forsidebildet ble bra. 

 
 

E. Jeg har brukt mye tid på å lese meg opp på regulering, planløsning, utforming og lover, 

bestemmelser, og regler. Denne kunnskapen mener jeg at jeg har vist at jeg kan bruke. 

Statiske beregninger har jeg ikke brukt mye tid på, men viste Moelven limtrekalkulator. 

Jeg skulle gjerne ha beregnet hele huset, men det har det ikke vært tid til. 

 

F. Jeg har jobbet mye hjemmefra under eksamen, slik at jeg ikke har fått samarbeidet så 

mye med klassen. Men det er et veldig godt klima for samarbeid og hjelp blant alle. Har 

vært kreativ i flere henseende, men kanskje spesielt ved å vise mulighet for fradeling av 

en tomt. 

 
 

G. Framføringen blir bra!  

 


