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3.1

Oppgavetekst:

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
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

navn), dato, klasse.
Innholdsfortegnelse
Dette arket
Fremdriftsplan med en kort prosjektbeskrivelse
Logger med bilder og fotografier.
Oppsummering av prosjektet, +/– ved prosjektet og +/– med ditt eget
arbeid, evt. andre ting.
Kildehenvisning / ”Takk til…”
Egenvurdering: Svar på vurderingskriteriene.
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:
4
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A.
B.
C.
D.
E.

Tegninger, målsetting og layout på papir og elektronisk
Selve rapporten, begrunnelsene og den skriftlige planleggingen
IFC-bruk
Bildebehandling og rendring.
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).

3.2

Tiltakshavers bestillingslite

Tiltakshavers bestillingsliste eksamen 1BIM 2009
Kjøkken: Med spiseplass, evt spiseplass rett utenfor kjøkkenet. Plass til kjølehjørne.
Stue med peis.
Arbeidsrom/bibliotek
Gang med plass til garderobeskap
Toalett ved inngang/utgang
Et soverom (foreldresoverom) med romslig bad i tilknytning. Veranda med tak over utenfor soverom
med mulighet for å sove på.
Et gjesterom
PC‐basert arbeidsrom
Vaskerom
Snekkerarbeidsom
Bodplass/oppbevaring
Utgang til hage/uteområde
Litt spennende vinduer, gjerne takvinduer/vinduer på hjørner eller liknende
5
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Ønsker et åpent og vennlig uttrykk
Materialvalg: Utvendig: Panel i kombinasjon med noe murstein
Materialvalg: Innvendig: Panel/flater som kan males. Fliser på bad. Tregulv/parkett/fliser på gulv.
To hybler hver med kjøkkenkrok og bad. Egen, gjerne felles inngang til disse.
Hyblene må ha tilgang til resten av huset.
Prøv å få til noe du mener er en god utnyttelse av tomta.
Max 200m2

4.1. Prosjektbeskrivelse.
Denne eksamensoppgaven går ut på å modellere en enebolig med to hybler på en tomt på Nordberg
i Oslo. Jeg vil forsøke å lage et forslag som gir god utnyttelse av tomta, og som passer bra inn i
nærmiljøet. Oppdragsgiver har laget en ”ønskeliste” med romønsker, materialønsker, ønske om
visuelt utrykk og størrelse. Jeg vil forsøke å imøtekomme disse ønskene, men kommer ikke til å legge
hovedfokus i oppgaven her, fordi jeg anser utdanningens hovedområder å ligge i andre emner.
Jeg kommer til å lage innvendig planløsning, men vil ikke fokusere på innredning, interiør og
overflater innvendig.
Jeg vil lage et godt visualiseringsbilde av eksteriør, og en VBE‐modell hvis det blir tid.
I IFC‐delen av oppgaven vil jeg eksportere modellen til Solibri, og gjøre en enkel kræsj‐simulering.
Jeg vil lage et skisseprosjekt, men levere tegninger som svarer til kravene for
byggemelding/rammetilatelse.
Jeg kommer til å forholde meg til gjeldende reguleringsplan for området, Plan‐ og bygningsloven og
vil modellere med de byggtekniske forskriftene i tankene, men vil ikke gjøre detaljprosjektering av
hele huset.

6

Eksamen ‐ 1 BIM
Juni 2009
Kandidat nummer 59057

4.2

Framdriftsplan.
Fredag:

Helg:

Mandag: Tirsdag:

Onsdag:

Torsdag: Fredag:

Planlegging,
prosjektbeskrivelse og
framdriftsplan.
Levere framdriftsplan og
prosjektbeskrivelse før kl
15.00! På papir og fronter.
Jobbe med, regplan, plbl
og TEK 07.
Modellere terreng, veier
mv.
Modellere bygningen.
IFC‐eksport til Solibri,
kræsjtest.
Regne ut BYA,
uteoppholdsareal mv.
Lage målsetting mtp
byggemelding.
Lage layoutark med
tittelfelt.
Kjøre utskrift av tegninger.
Kontraktsbrettet.

Rendret bilde, evt VBE.
Loggskriving med bilder
og begrunnelser.
Bearbeide loggen.
Skrive oppsummering av
prosjektet.
Skrive kildehenvisning og
”takk til”.
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Skrive egenvurdering.
Lage forside.
Lage innholdsfortegnelse.
Skrive ut rapport, levere
på fronter. Både Archicad
og Word!
Levere før 14.00! På papir
og fronter.
Jobbe med
presentasjonen.
Presentasjon mandag.
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5.1

Logg.

Reguleringsplan:
Den aktuelle tomta faller inn under Reguleringsplan for Småhusområder i Oslos ytre by.

Denne planen regulerer blant annet plassering av bebyggelse, bebyggelsens utforming, grad av
utnytting, tomtestørrelse, uteoppholdsareal, parkering og adkomst.
Jeg vil for arbeidet med prosjektet videre, forholde meg til de retningslinjene som ligger i Veileder ‐
Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by ‐ S‐4220 (Plan‐, og bygningsetaten, Oslo
Kommune). Og ”Veileder, grad av utnytting” (Miljøverndepartementet, Kommunal‐ og
regionaldepartementet, Statens bygningstekniske etat)

Tomtestørrelse:
I flg. Veileder for reg.plan, beregnes tomtens størrelse slik:

I dette tilfellet er deler av eiendommen regulert til offentlig vei, med en reguleringsbredde på 8
meter. Det blir dermed riktig å måle tomtens størrelse inntil den regulerte veien.
Jeg offsetter midtlinjen i veien med 4 meter inn på eiendommen, og måler tomtens størrelse til
1630,6 m2.
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Grad av utnytting:
For tomten gjelder en utnyttelsesgrad på 24 %.
24% BYA = 1711,2 m2 * 24% = 391,3 m2
Tomten kan bebygges (inkludert parkeringsplasser) med inntil 391,3 m2. Dette er mye mer enn
oppdragsgiver har forespurt, så utnyttelsesgraden vil ikke bli noen begrensende faktor for prosjektet.

Parkering:
Reg.planen krever for enebolig at to stk parkeringsplasser a 18 m2 medregnes som bebygd
areal. Det kreves også at minst en av disse skal ligge på terreng (ikke i garasje eller carport).
Jeg vil forsøke å inkludere minst en garasjeplass i huset. Dermed beregner jeg kun en
parkeringsplass av 18 m2 som BYA på terreng.

Høyder mv:
I følge reguleringsplanene kan tomten bebygges med en maksimum gesimshøyde på 6,5 m og
mønehøyde på 9,0 m, dersom en velger saltak. Alle høyder regnes fra gjennomsnittlig planert
terreng.

Terreng og dxfunderlag:
Begynner med å importere reguleringskartet for området i dxf‐format som underlag for en ArchiCAD‐
fil.
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Beskjærer underlaget med tanke på rammesøknad, så det kun inneholder tomta som skal bebygges,
tilstøtende tomter og tomter som kan ha betydning i forbindelse med avkjørsel til tomta.

”Rydder” på tegningen, fjerner huset som allerede er tegnet inn på tomta, trekker splittede kotelinjer
sammen og setter underlaget som trace referance.
Går i 0. Etasje (tomta) og streker opp arelet til selve tomta.
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Går i project preferences og setter laveste punktet på tomta til 176 moh. Velger å sette husets 0‐
punkt til 184 moh.

Bruker magic wand, og gjør polylinjene om til terreng.

Bruker magic wand og omdanner kotelinjene til en del av terrenget. Gir kotelinjene høydeforskjell på
1 meter.
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For å lage vei, bruker jeg polylinjeverktøyet. Trekker linjer fra kotelinje til kotelinje, slik at jeg får
noder som jeg kan angi nøyaktig høyde på etter kotekartet. Veien blir da jevn og fin, og følger
terrenget som i virkeligheten.

Bruker bolsk opprasjon, med uppwards extrusion, der veien ”skjærer” igjennom terrenget. Resultatet
blir bra!
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Plassering av innkjørsel:
Jeg vil se om det ved å anlegge en avkjørselsvei fra tomtas nordvestre hjørne og samtidig ivareta
”RETNINGSLINJER FOR AVKJØRSLER I YTRE SONE, Oslo kommune, Samferdselsetaten, Avdeling for
plan‐ og utredning, rev: 01.02.1999”.
I følge retningslinjene er dette en atkomstvei ( vei som betjener atkomstfunksjon til bolig, forretning
og lignende.)
Hastighetsbestemmelsen i området er 30 km/t.

Tegner opp en atkomstvei fra tomtas nordveslige hjørne. Lager en sikttrekant for sikt fra
atkomstveien ut i hovedveien. Siktepunktet (L2) settes 2,5 meter inn fra hovedveiens
reguleringslinje. L1 setter jeg til 30 meter ihht. retningslinjene.

14

Eksamen ‐ 1 BIM
Juni 2009
Kandidat nummer 59057
Etter mine betraktninger, ser det ut til at retningslinjene blir oppfylt ved å plassere atkomstveien her,
men med små marginer. Mer nøyaktige målinger må eventuelt gjøres på tomta.

Angir høydene på atkomstveien. Bruker maksimalgrensene fra retningslinjene. Det vil si 5%
stigning de første 2,5 meterene, og 12 % stigning på resten av veien.

Modellen viser at noe sprengning/graving må til for å oppfylle kravene, men det bør være
gjennomførbart å legge atkomsveien her. Det ser også ut til at kravet til sikt nedover veien blir
ivarettatt evt. med noe ”avrunding” av fjellet.

Plassering og utforming av bebyggelsen:
Bygningen skal ha avstand til nabogrensene på minst halve bygningens høyde, og min 4 m. (Iflg. Plan‐
og bygningsloven, §70, 2. )
Iflg. reg.plan skal bygningen også på en harmonisk måte passe inn i nærmiljøet og opprettholde
nærområdets karakter. Her må en blant annet ta hensyn til volum, materialbruk, takform og byggets
orientering.
En rask titt på Google’s satelittbilde fra området, viser ingen enhetlig orientering av husene, så hva
gjelder byggets orientering står en nok rimelig fritt.
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Bildet avslører imidlertid få flate tak, så saltak vil nok passe best inn i området.
Området er også bebygd med både trehus og murhus, så når det gjelder materialvalg for tiltaket, står
en nok også fritt.
Jeg ønsker å gi tiltakshaver mulighet til å kunne bebygge tomten ytterligere senere, og velger derfor å
plassere bygget i en ytterkant av tomten.
En aktuell løsning jeg vil se på om er mulig er å legge bygget langt fram på tomten. Dette vil gi
muligheter for en lun og trivelig hage på baksiden, flott utsikt fra huset og terrasse på forsiden, samt
at utsikten vil bli mindre berørt hvis en senere velger å bebygge en større del av tomten. Veglovens
generelle krav om 15 m byggeavstand til midtlinje i kommunal regulert vei vil imidlertid gjelde.
Jeg vil la bygget følge tomtas sørlige grense. Dette vil gi gode solforhold fra tidlig morgen til sent på
kveld (når været er bra!).

Modellering i ArchiCAD
Orientering/plassering:
Velger å vri tomta slik at den østlige grensen står rett i programmet fordi det dermed blir enklere å
modellere i programmet. Dette vil gi en noe mer vestlig front på huset.
16
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Vil forsøke å lage et hus med en liten vinkel. Vil legge mesteparten av boligarealet i første etasje, og
hyblene i en mindre del i andre etasje. Ved å legge mye av arealet på ett plan, vil en skape et åpent
og innbydende uttrykk, samt at en vil ødelegge en mindre del av utsikten for eiendommene
bakenfor. Vil ha en grunnflate uten garasje for første etasje på ca 145 m2. Arealet av andre etasje vil
jeg legge til ca 55 m2.
Legger bygget fire meter fra nabogrensen i øst (jmf plbl. §70.2), og 18 meter fra midtlinjen i
Flesåsveien. Dermed er man innenfor kravene i Vegloven om en minste byggeavstand på 15 m fra
midtlinjen i regulert vei, og en har mulighet til å bygge terrasse på inntil 3 meter mot veien.
Grunnmur:
Lager såla for bygget, bruker halvetasje, for at bygget skal føre seg fint inn i terrenget. Bruken av
halvetasje vil også gi spenning og liv til rommene og det er fint med noe høyere etasjehøyde i
stuedelen. Også vil det være en tribute til naboen Grethes hus!
Siden jeg ikke modellerer med tanke på prosjektering/arbeidstegninger, velger jeg å ikke
detaljmodellere utførelsen av grunnmuren. Jeg vil evt. Gå til bake til dette hvis jeg får tid.

Vegger:

For yttervegger velger jeg å bruke bindingsverksvegger som svarer til kravene i TEK 07 som
trer i kraft i august i år. Jeg bruker 250 mm isolasjon, konstruksjonen er vist nedenfor.
17
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Lager en veggkompositt som svarer til dette.

I ønskelisten er det bedt om en kombinasjon av mur/ treverk. Jeg har ikke tatt hensyn til dette
foreløpig. Hvis Det noe sted er ønskelig med mur‐uttrykk på deler av huset, kan evt samme type vegg
gipses, og pusses på utsiden.
Bjelkelag:
For bjelkelaget mellom etasjene vil det være hensiktsmessig å bruke I‐bjelker. Disse tåler relativt
lange spenn, og det er mulig med rørgjennomføringer på tvers av bjelkelaget. Dette er et viktig poeng
siden det blir krav om balansert ventilasjon i alle rom i TEK 07. Bruk av I‐bjelker vil dermed gi stor
frihet for utformingen av huset.
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Jeg velger SJ45/300 som dimensjonen på I‐belkene. Det er tilstrekkelig med en nyttelast på
etasjeskiller på 2,0 kN/m2 i småhus. Med tre‐punkts bæring, tåler disse spenn på opptil 4,29m ved
senteravstand på 60 cm.

Bjelkelagstykkelsen blir da 300 mm + 23 mm spon = 323 mm.
Bruker vegghøyde på 2500 mm i hoveddelen av 1. etasje. Dette gir god plass for nedforing og plater i
himling, samt evt avretting og parkett på gulv.
Etasjehøyden blir dermed 2823 mm. Tenker å ha noe lavere etasjehøyde i andre etasje. Gjør
innstillingene i story settings.
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Rominndeling:
Lager en fornuftig rominndeling for 1. Etasje. Legger stue, kjøkken og spisestue til en åpen del, og
legger soverom, bad osv til en mer lukket del av bygget. Trappen plasserer jeg helt ute i entreen, slik
at en får tilgang til hyblene i 2. Etasje, uten å gå gjennom hoveddelen av huset. Innvendig areal av 1.
Etasje er 136 m2.

Lager rominndeling for 2. Etasje. Velger å legge hyblene til en egen etasje, hver med bad,
kjøkkenkrok og flott utsikt fra egen balkong. Ved å legge hyblene til andre etasje, tror jeg de blir mer
attraktive, og lettere å leie ut, enn ved å legge de i en tradisjonell sokkelleilighet. Innvendig areal av
2. Etasje er 48 m2
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.
Jeg har nå fått fordelt rommene fra ”bestillingslisten” på under 200 m2. Snekkerarbeidsrom og mer
bodplass tenker jeg å legge i tilknytning til garasje.
Trapper:
Byggforsk blad 324.301Utforming av trapper, sier at interntrapp i bolig skal ha minste bredde på 0,8
m og fri høyde på 2,0 m.
Samme blad sier at et inntrinn + to opptrinn bør være fra 60 – 64 cm. Jeg lager en trapp mellom
etasjene med 900 mm gangbredde, 16 trinn, hvor ganglengden (etter trappeformelen) blir 629 mm.
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Bruker også trappeformelen for trappene mellom nivåene i første etasje. (1 inntrinn 270 mm) +
(2*opptrinn 166 mm) = 602 mm.

Vinduer:
Plasserer ut vinduer og dører. Bruker store skyvedører fra soverom, stue og spisestue. Dette gir mye
lys, fanger mye varme fra sør og gir gode muligheter for lufting. Foldedører er også et godt alternativ
som gir mulighet for å åpne hele vindusfeltet.
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Har plassert et vindu med utsikt fra badekaret. Så vidt jeg kan se, vil det bli fantastisk utsikt herfra, og
ikke noe innsyn.

I TEK 2007 er det krav om at samlet dør og vindusareal maks skal utgjøre 20 % av bygningens
bruksareal. Jeg gjør ingen beregning av dette nå.
Vinduer gjennomgående mellom etasjene i trappen er fint eksteriørmessig, og gir godt lys i gang og
trapp.

Kjøkken:
For kjøkkenet gjør jeg bare en grovskisse av løsningen vha. dekkeverktøyet.
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Terrasse:
Lager terrasse på framsiden. Lar den stikke 2,5 – 3 m ut fra bygget. Vi er dermed fortsatt innenfor 15‐
metersgrensen fra midtlinjen i regulert vei.
Ifølge NS 3232 skal rekkverk være minst 1,0 m ved balkonger for boliger. Byggforsk anbefaler
rekkverkshøyde på 1,0 m der høydeforskjellen er over 3 m.
Lager rekkverk på 1,0 m høyde, samt vegg for bæring av tak utenfor soverom.

Tak:
TEK 2007 krever 300 ‐ 350 mm isolasjon i taket, men det er mye å tjene på å øke isolasjonen
ytterligere. Jeg velger følgende takkonstruksjon med 400 mm isolasjon:
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I følge ZANDA takstein, er minste mulige takvinkel som kan tekkes med takstein 15 grader. Det er da
nødvendig med ekstra god utførelse av undertaket (forenklet undertak er ikke tilstrekkelig)
Legger ut en takkonstruksjon med tykkelse 400 mm som skal illustrere sperretykkelse og isolasjon.
Legger den jamt med utsiden på langveggene, og på innsiden av gavelveggene.

Resten av takkonstruksjonen blir 218 mm høy. Legger ut denne. Trekker taket 500 mm
utenfor langvegger og 250 utenfor gavelvegger.
25
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”Boliserer” /trimmer gavelveggene opptil dette taket.
Lager også overbygg utenfor hovedsoverommet og tak over inngangspartiet.

Jeg setter ikke på vindskier, takrenner osv. nå da det ikke er nødvendig for tegninger for
byggemelding.
Pipe:
Har satt inn Leca‐pipe fra objektene i ArchiCAD.
Byggforsk blad 552.135 Ildsteder og skorsteiner, viser i figur 51, at skorsteinens munning bør ligge
minst 0,8 m over takets høyeste punkt ved skorsteinen, samt ha fri horisontal avstand til takflaten på
min 3,0 m.

For å være på den sikre siden velger jeg å la pipens munning ligge 0,8 m over mønet.
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Takvinduer:
Setter inn takvinduer over badet og kjøkkendelen i hyblene.

Justering av terreng, inngangsparti og biloppstillingsplass:
Juster terrenghøyden på nordsiden ved å fylle inn nytt terreng i det gamle.

Pga. prioritering av tid velger jeg å ikke modellere garasje, jeg viser derfor to stk biloppstillingsplasser
på 18 m2, samt snuplass etter kravene i reg.plan.
27
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Lager også gangsti fra parkering og opp til huset, og legger skifermur som tekstur på terrengkanten
for å illustrere en forstøtningsmur.

Statiske beregninger:
Beregning av mønedrager:
Jeg vil gjøre en enkel beregning av dimensjonen på mønedrageren over kjøkkendelen:

Spennvidden (lysåpningen mellom dragerens oppleggspunkter) er 5887 mm.
Lastbredde er (lysåpningen mellom langveggene/2) er 2998 mm.
Takets vinkel er 15 grader.

28

Eksamen ‐ 1 BIM
Juni 2009
Kandidat nummer 59057

I følge Byggforsks detaljblad 471.041Snølast på tak, Dimensjonerende laster, er Snølast på Nordberg
(ca 180 moh.) : 4,5 kN/m2.
For Zanda rustikk takstein kreves det ikke snøfangere på tak med slakere vinkel enn 35 grader. Jeg
velger likevel å beregne taket med snøfangere, fordi snøen vil bli liggende på taket.
Moelven:
I følge Moelvens limtrekalkulator kan vi bruke en mønedrager med dimensjon 115 x 450 mm.
Nødvendig opplegslengde er 88 mm.

Byggforsk:
Går i Byggforsk detaljblad 520.222, Bjelker av tre, dimensjonering og gjør utregning jmf avsnitt 322:
322 Dimensjonerende last finner man ved å multiplisere egenlast og snølast med sine respektive

lastfaktorer, og summere disse verdiene.
For pålitelighetsklasse 1 og 2 kan man multiplisere største variable last med reduksjonsfaktoren KL.
For småhus, mindre lagerhus m.m. kan man velge pålitelighetsklasse 1 og dermed KL = 0,8.
Dette gir en last på
(lastbredde ∙ (egenlast ∙ lastfaktor + formfaktor ∙ snølast ∙ lastfaktor))
(3 m ∙ (1,23 kN/m² ∙ 1,2 + 0,8 ∙ 4,5 kN/m² ∙ 1,5 ∙ 0,8)) = 17,39 kN/m
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Går så i tabell 21 b, halvårslast bjelker av limtre, og finner at mønedrageren må ha dimensjon 120 x
520 mm.

Grunnen til at Byggforsk krever en større dimensjon på drageren enn Moelven, kan være at
Byggforsk må ta høyde for dragere av dårligere kvalitet enn de Moelven leverer.
Setter inn ”Moelven‐drageren” i modellen. Velger å legge den inn i sperretaket, så taksperrene må
veksles inn på denne. Her må man riktignok være oppmerksom må en mulig kuldebro. Dette kan
eventuelt løses ves å lage en senke himlingen noen cm under drageren og isolere her.
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Mengdeuttak, lister og vindusareal:
Ved hjelp av mengdeverktøyet får jeg en liste over vinduer og utvendige dører på bygget.

Plotter disse tallene inn i excel, og finner at samlet dør og vindusareal er ca 100 m2.
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Jeg har tidligere regnet ut bygningens bruksareal til 184 m2. I følge de nye byggeforskriftene kan det
totale dør‐ og vindusarealet maks utgjøre 20% av dette, det vil si 36,8 m2. Det betyr at byggets dør‐
og vindusareal må reduseres med ca 63,5% for å bli godkjent under TEK 2007. Dette tar jeg til
etterretning, men velger å ikke gjøre noe med det i denne oppgaven.

IFC og Solibri kræsjtest.
Lagrer ArchiCAD‐filen i ifc‐filformatet. Utelater terrenglaget i overføringen.

Åpner så denne i Solibri Model Checker. Her kan jeg blant annet utforske modellen visuelt.
Ser at rekkverket som skulle stått bak sofaen mellom gang og stue har blitt plassert på feil høyde.
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Fikser dette i ArchiCAD‐filen. Endringen blir ikke synlig med en gang i Solibri, fordi dette er en
selvstendig fil.

Bruker gaming‐funksjonen for å utforske modellen videre. Under bilde fra hybel til trapperommet.
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Jeg kan trykke på et objekt, og få opp informasjon om det.

Over har jeg klikket på gavelveggen i 2. Etasje, og fått opp informasjon om veggens oppbygning,
areal‐ og størrelsesforhold, samt hvilke andre bygningsdeler den er tilknyttet.
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Kjører en modell check med reglene i ”BIM‐validation” for å finne feil i konstruksjonen. Lager en
presentasjon for noen av disse feilene.
Her har jeg funnet at mønebjelken jeg la inn kræsjer med veggene der oppleggspunktene er.

Dette kan løses ved å kjøre bolsk operasjon mellom vegger og mønedrageren, slik at drageren får et
oppleggspunkt i veggene. Gjør dette i ArchiCAD‐filen:

Videre finner jeg at jeg har ”glemt” å lage fundament for søylene foran inngangspartiet.
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Siden jeg ikke har tid til å gjøre en dataljprosjektering av bygget gjør jeg ikke mer med dette nå, men
jeg føler jeg har fått vist noe av nytten ved et program som Solibri.

Tegninger for rammetillatelse:
Generelle krav og bestemmelser:
Fra Plan‐ og bygningsetatens veileder – krav om tegningsmateriale, blankett 72‐0591, kreves
følgende i tegninger levert for byggesøknad:
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1 www.byggesak.com/temppages/viewdoc.asp?handblad=72‐0591&kommunenr=0301

Jeg vil forholde meg til punktene i denne veilederen ved utarbeidelsen av tegningene.
Jeg legger inn nødvendig og tilgjengelig informasjon i Project Info. Denne informasjonen blir da synlig
i tittelfeltet på tegningene.

Bruker standard tittelfelt på A3‐masteren. Legger inn en oversiktsfigur av plantegningen og justerer
kompass‐korset så det stemmer med tegningene.
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Plantegninger:
For plantegninger kreves følgende:

Lager et snitt som går gjennom huset i øst‐vest‐retning, midt på huset, slik at 2.etasje også blir med.
Snittmarkøren blir da synlig på plantegningen.
Terrassen foran husets første etasje ligger mer enn 0,5 m over planert terreng og må derfor
medregnes i BYA. Lager målsetting som viser bygningens yttermål og ytterveggenes tykkelse. Siden
dette er tegninger som skal til Plan‐ og bygnigsetaten, og det skal gjøres BYA‐utregninger etter
teknisk forskrift, vil det være riktig å målsette til kledningens ytterkant. Jeg inkluderer også
målsetting til terrasser og overbygg, siden dette skal med i BYA. Jeg velger å lage en målsetting for
yttervegger, en for terrasser og overbygg, og en for totale utvendige mål. Siden dette ikke skal brukes
som arbeidstegninger velger jeg å bruke horisontale og vertikale målsettingslinjer. Dette gir en ryddig
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og enkel oversikt over bygget. Jeg lar også takplanen/konturer av taket være synlig i plantegningene.
Dette gjør det lettere å ”orientere ” seg på tegningene, og gir et godt inntrykk av huset sett ovenfra.

Figur 2 1. Etasje

Balkongen i 2. etasje kommer lavere enn 5,0 meter over bakken og må derfor medregnes i BYA.
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Figur 3 2. etasje

Planløsning med angivelse av rombetegnelser har jeg allerede laget.
Huset inneholder ingen separate bruks‐ eller boenheter.
Fasader:
For fasadetegninger kreves følgende:

Bygningens eksteriørkarakter og materialvalg skal framkomme på fasadetegningen. Legger liggende
trepanel som tekstur på yttervegger i 1. og 2. etasje.
Lager fasadetegninger som viser tiltaket i sin helhet.
Legger på terrenglinjer, som markerer eksisterende og framtidig terreng.
Legger nord‐ og sørfasaden på ett felles layoutark, og øst‐ og vest‐fasaden på et annet:
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Snitt:
Snittegninger for byggemelding skal inneholde følgende:

Målsetter fri høyde i etasjene og tykkelse på yttervegger og tak. Angir også takvinkel.
Tegner inn gjennomsnittlig ferdig planert terrengnivå. Tar meg ikke tid til å regne ut dette i denne
oppgaven, men angir det bare som en linje midt mellom grunnmurssåle og O.K. dekket i første etasje.
Angir kotehøyde med en desimal for møne og gesims inkl taktekking på begge takene, samt høyder
fra ”gjennomsnittlig planert terreng”.

Situasjonskart og utomhusplan:
Lager situasjonskart over området i 1:500, der tiltaket er tegnet inn. Her er det også
naboeiendommer og offentlig vei vist, samt plan for atkomstvei med sikttrekant, parkering mv. Snitt
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som viser stigningsgrad på atkomstveien kunne også vært tatt med her, men tar meg ikke tid til det
nå da jeg har beskrevet reglene for dette tidligere.

Tegningsliste og publish til pdf:
Skriver ut tegningsliste ved å åpne den automatisk genererte tegningslista i layoutboka. Publiserer
også tegningene til PDF.

Bebyggelse, høyder og grad av utnytting.
Møne og gesimshøyder:
”Veileder til Reguleringsplan i småhusområder i Oslo ytre by” sier at en gesimshøyde på 6,5 m og en
mønehøyde på 9,0 m tillates på bebyggelse i småhusområder.
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Denne veilederen, og Byggteknisk Etats ”Veileder om grad av utnytting” er imidlertid ikke entydige
om hvordan disse høydene skal regnes ut. Hovedreglen er at høydene skal regnes fra gjennomsnittlig
terrengnivå, men i skrånende tomter kan det likevel bestemmes at høydene skal måles loddrett ned
til ferdig planert terreng. Jeg velger likevel å forholde meg til nivået for gjennomsnittlig planert
terreng.

Videre er det ikke gitt eksempler i veilederne på hustyper med saltak med ”oppstue”. Dersom
”oppstua” (2. et.) klassifiseres som en ark eller oppløft til hovedtaket, settes gesimshøyden til
mønehøyden på ”oppstua”.

I så tilfelle blir gesimshøyden 7297 mm, noe som overstiger kravene.
Hvis mønehøyde og gesimshøyde derimot regnes til faktisk gesims og møne på 2. etasje, er høydene
innenfor kravene.
Veilederen om grad av utnytting sier videre at kommunen kan fastsette gesims‐ og mønehøyder for
huskonstruksjoner med uvanlig takform.
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Hva som blir konklusjonen i dette tilfellet, har jeg ikke forutsetninger for å trekke slutninger om, så
jeg velger å la spørsmålet stå åpent.

BYA og % BYA:

Arealet av bygningen, terrassen (da denne ligger høyere enn 0,5 m over planert terreng), og taket
over inngangspartiet måler jeg til 223,5 m2.

Det kreves to stk biloppstillingsplasser på tomta, til sammen 36 m2. Dette skal medregnes i BYA.
Totalt BYA på tomta blir da 259,5 m2.
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Arealet av tomta har jeg tidligere målt til 1630,6 m2.
% BYA blir da ca 16 %.
Uteoppholdsareal, MUA:
Mulig uteoppholdsarel skal i følge Veileder til Reguleringsbestemmelser for småhusområder i Oslo
ytre by, være 200 m2 for eneboliger.
Det er rikelig med plass for dette på boligens nordside.

Visualisering:
VBE:
Lager en VBE‐visualisering av bygget. Lar dette være en enkel modell for hovedsakelig å vise
modellen fra utsiden. Jobber ikke noe med teksturer, objekter osv innendørs.

Render, Artlantis og Photoshop:
Jeg ønsker å plassere bygget inn på et bilde fra tomta.
Har tatt bilder på tomta, men Harald O. hadde et som egnet seg bedre, så ha vært så heldig å få
bruke det.
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Har lagt til teksturer, objekter og bakgrunn i Artlantis, får så å rendre bildet og bearbeide det videre i
Photoshop.

Bildet viser at bygget glir fint inn i terrenget, og at området byr på frodige omgivelser. Er veldig godt
fornøyd med resultatet!
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6.1

Oppsummering av prosjektet

Dette har vært et intensivt prosjekt og jobbe med. Oppgaven har gått ut på å designe et estetisk og
praktisk hus, med en rekke føringer gitt av oppdragsgiver i en bestillingsliste. Et av punktene i
oppgaveteksten gikk ut på å ”finne ut av kommunens regler for området”, som i dette tilfellet
Reguleringsbestemmelser for småhusområder i Oslo ytre by. Med dette forstår jeg at vi i oppgaven
skal prosjektere boligen med hensyn på denne planen og de forskrifter, veiledninger og føringer som
ligger bak denne (Grad av utnytting, Vegloven, Forskrift om krav til byggverk og produkter til
byggverk (TEK), osv). Videre har oppgaven vært å produsere alle nødvendige tegninger for en
byggemelding, gjøre statiske beregninger, bruke IFC på en fornuftig måte, samt lage en god
visualisering av prosjektet.
Jeg føler at jeg har jobbet svært effektivt, og svart så godt det lar seg gjøre på oppgaven innen veldig
stramme tidsfrister. Jeg skulle imidlertid ønske at oppgaven hadde vært utformet på en måte der det
ble lagt større vekt på BIM, og særlig ”I‐en” i BIM, med alt det innebærer. I stedet har en veldig stor
del av oppgaven ligget på design, arkitektur, praktisk utforming av bygget og planarbeid. Dette må
vel egentlig kunne sies å være arkitektens oppgave? Jeg mener uansett at oppgaven innen utforming
av bygget og planarbeidet er alt for omfattende, og tidkrevende. Læreplanen sier i punkt 2.2.1e at vi
”skal kunne framstille komplette søknadstegninger for byggetiltak”, og i punkt 2.3.3a at vi skal
”kunne bruke oppslagsverk, aktuelle norske standarder og bransjenormer i tegninger og prosjekter”.
Dette er greit, men å gjøre en full prosjektering for byggesøknad for en villa på en kompleks tomt, er
alt for omfattende på et par dager.
Som sagt ovenfor, hadde jeg håpet på en oppgave med et enklere bygg, der en innenfor normal
tidsbruk fikk større mulighet til å jobbe med det som har vært et av BIM‐studiets hovedområder. Det
være seg byggteknisk prosjektering, utarbeidelse av tekniske løsninger, beregning av konstruksjoner,
uttak av mengder osv. Jeg har likevel forsøkt å snike inn et par elementer fra dette i besvarelsen.

7.1

Kildehenvisning

Reguleringsplan for småhusområder i Oslo ytre by –S‐4220 (Plan og bygnigsetaten)
Veileder ‐ Grad av utnytting (Statens byggtekniske etat).
FOR 1997‐01‐22 nr 33: Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)
FOV‐1985‐06‐14‐77, : Plan‐ og bygningsloven.
Kompendium for Lavenergiprogrammet, Anders Kirkhus, Hefte 3: Utførelse av småhus

Byggforskserien. Elektronisk.
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Byggesak.com, Krav til tegningsmateriale
Grethes hus‐ bøkene, Sundfør.
Hunton, –sperretabel
Moelvens limtrekalkulator
Zanda, produktark, teknisk spesifikkasjon
RETNINGSLINJER FOR AVKJØRSLER I YTRE SONE, Oslo kommune, Samferdselsetaten, Avdeling for
plan‐ og utredning, rev: 01.02.1999”.
Google maps

7.2

”Takk til …:”

… Harald O. for bra samarbeid rundt lover og forskrifter og utlån av foto. Harald S. for Solibri‐tips.
Stig, Torgeir og Tage for generell ArchiCAD‐hjelp, samt hele klassen for øvrig inkl lærere for bra
læringsmiljø!

8.1

Egenvurdering

A. Tegninger, målsetting og layout på papir og elektronisk.
Jeg har laget ryddige og oversiktlige tegninger som svarer til kravene til Plan‐ og
bygningsetaten, Veileder – Krav til tegningsmateriale, blankett 72‐0591. Jeg har også
publisert disse til PDF‐formatet for rask tilgang, og enkel distribusjon på nett.

B. Selve rapporten, begrunnelsene og den skriftlige planleggingen.
Jeg synes jeg har laget en ryddig og oversiktlig rapport, med gode begrunnelser og
dokumentasjon for arbeidet. Jeg føler at jeg har svart godt på momentene i
oppgaven. Den skriftelige planleggingen er også detaljert, og jeg har forholdt meg
rimelig godt til den gjennom oppgaven.

C. IFC‐bruk.
I IFC‐delen av prosjektet har jeg gjort en overføring av modellen til Solibri Model
Checker. Jeg brukte så verktøy i dette programmet til å finne enkelte feil i modellen,
og laget en kort presentasjon av disse.

D. Bildebehandling og rendering.
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I visualiseringsdelen har jeg laget en VBE‐modell, og et fint bilde som kan fungere
som poster. Jeg har ved siden av ArchiCAD og VBE benyttet meg av Artlantis Studio 2
og Adobe Photoshop

E. Bruk av Plan‐ og bygningsetaten/ Byggforsk/Forskrifter/Standarder/statiske beregninger.
I beregningsdelen av prosjektet, har jeg gjort uttak av Huntons tabell for I‐bjelkelag,
og begrunnet valget. Videre har jeg beregnet mønedrager i den ene delen av bygget
på to forskjellige måter (Moelvens limtrekalkulator og Byggforsk), og argumentert for
forskjellen mellom disse. Jeg har også regnet ut trinn ‐høyde og –dybde på trappene.
Videre har jeg har brukt anbefalinger, lover, forskrifter og veiledere fra Plan‐ og
bygningsetaten, Samferdselsetaten, Statens Byggtekniske etat, Byggforsk og fra
andre instanser gjennom hele oppgaven.

F. Samarbeid og kreativitet.
Jeg har hatt god nytte av samarbeidet og ”team‐spiriten” i klassen og føler at jeg har
kunnet bidra i dette.
Oppgaven krevde en stor grad av kreativitet i å tilpasse hus og tomt etter reg.plan og
bestillingsliste. Jeg føler at jeg har på en kreativ måte har funnet fram til en god
løsning som svarer til kriteriene.

G. Framføring.
Jeg vil vektlegge å holde en ryddig presentasjon, der jeg tar for meg hovedpunktene i
besvarelsen.
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9.1

Vedlegg:
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