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0.5 - Resymé 
Tor Tollnes, Glenn Gjessing, Knut Sigurd Råberg og Vegard Hustad, studenter ved Høgskolen i 
Oslo (HiO), Avdeling for Ingeniørutdanning, gruppe CNR-01 
 

”Overføring av analysemodeller via IFC-format. –Utfordringer og muligheter” 
 
Hovedoppgaven er veiledet av Christian Nordahl Rolfsen (Lærer ved HiO) og Thor Ørjan Holt 
(Multiconsult AS) 
 
 

0.5.1 - 40-prosent-bransjen 

Oppføring, drift og sanering av bygg i Norge står for 40 % av ressursbruken, 40 % av 
energiforbruket og generer 40 % av Norges avfallsmengder. I tillegg er opptil 10 % av 
byggekostnadene knyttet til byggefeil(FDV undervisning, HiO, høsten 2008), blant annet på 
grunn av mangelfull kommunikasjon i prosjekteringsfasen.  
 
Gevinsten knyttet til bedre prosjektering er potensielt svært stor.  
 
Derfor har vi i de senere år sett en gradvis innføring av BIM-prosjektering for å bedre 
samhandlingen mellom de ulike faggruppene. 
 
For å styrke samhandlingen mellom de forskjellige verktøyene som brukes, lagres BIM-modellene 
ofte i det åpne, internasjonale formatet IFC. 
 
IFC-formatet brukes vanligvis ikke til styrkeberegning i dag. 

0.5.2 - Vår oppgave 

Mye av tanken bak BIM er å samle all essensiell informasjon om et bygg i én digital modell. 
Dermed er informasjonen tilgjengelig for alle aktører i dag, og i hele byggets levetid. 
 
Vi ønsker derfor å se på muligheten for å bruke BIM og IFC-formatet til styrkeberegning. 
Vi vil se på hvor godt IFC-språket er implementert i modelleringsprogrammene Revit og Tekla, 
og styrkeberegningsprogrammet Robot.  
 
Vi ser særlig på elementer som er viktige i forbindelse med styrkeberegning, for å se hvilke 
forutsetninger som er til stede og hva som mangler for å kunne bruke IFC-formatet i denne 
forbindelse.  
 
Konkret modellerer vi RIB-modell av de planlagte byggene, Bygg 302 og ”Studenthuset”, ved 
Universitetet i Stavanger, i tillegg til to forenklede pilotmodeller. 
Disse modelleres parallelt i Revit og Tekla, og lagres proprietært og i IFC-formatet. Deretter 
undersøkes objektenes egenskaper for å se hva vi mister på veien over til IFC, og hvilke objekter 
eller egenskaper som ikke eksporteres. Hele tiden med fokus på hva vi trenger for å kunne gjøre 
styrkeberegning.  
 
Modellene importeres inn i Robot for styrkeberegning og videre undersøkelse av funksjonalitet. 
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Som referanse for IFC-implementasjon i programmene bruker vi Solibri Model Viewer, og de 
ulike programmene sammenlignes med hverandre der det er mulig.  
 
Til sist kommer vi med forslag til hvordan IFC-implementasjonen kan forbedres i de aktuelle 
programmene, slik at det vil være mulig å gjøre styrkeberegning via IFC. Dette kan bidra til å 
styrke IFC-formatets posisjon, og videre åpne for bredere deltakelse i utviklingen av programvare 
til BIM og IFC-modeller.  
 
Et sterkt, åpent IFC-format kan være veien å gå for en bedre prosjekteringsprosess for bygg i 
fremtiden.  
 
 
 
Dette resymé av hovedoppgaven er godkjent m.h.t. form og innhold. Jeg anbefaler 
hovedoppgavens utgivelse. 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 28/05 - 2009 
Sted/dato 

 
 
 
Christian Nordahl Rolfsen 
Veileder for hovedoppgaven, Høgskolen i Oslo 
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0.7 - Symbolliste og definisjoner av begreper 
BuildingSMART: En organisasjon som arbeider for å fremme utvikling og bruk av BIM. 
Sentrale elementer er: 

- En ide om å effektivisere byggenæringen.  
- Et sett med standarder.  
- En organisasjon  
- Et prosjekt 

De mest sentrale begrepene i BuildingSMART er BIM, IFC, IFD og IDM.  
 
BIM :  Står for Bygningsinformasjonsmodell eller bygningsinformasjonsmodellering som er en 
metode for objektbasert prosjektering. Denne utføres som en 3D modell hvor objektene blir 
beriket med informasjon om når det enkelte objekt skal oppføres. Objektene kan også berikes 
med informasjon om hvilke byggematerialer som inngår, pris, oppføringstid og hva som ellers 
måtte være hensiktsmessig.  
 
Delmål: Dette er ”milepeler” på veien til et eller flere hovedmål, disse kan revideres underveis, 
men hovedstrukturen bør alltid bestå. Et delmål kan ha flere underpunkter for hva som skal være 
gjort for at det skal være oppfylt, men alle oppgaver er ikke nødvendigvis delmål.  
 
Filserver: Sentral server som gir alle faggrupper adgang til å hente ut og legge inn informasjon i 
en tredimensjonal BIM – modell. 
 
Hovedmål: Det vi ønsker og sitte igjen med ved prosjektets slutt. Dette er konkrete resultater vi 
kan og bør oppnå.  
 
IAI: Tidligere navn på Building Smart organisasjonen  
 
IDM: Står for ”Information Delivery Manual”, og er en standard for tidspunkt, innhold og 
kvalitet i de ulike leveransene til et prosjekt. Kalles også for forretningsprosessen. 
 
IFC: Står for ”Industry Foundation Classes”, og er en åpen internasjonal lagringsstandard for 
BIM modeller.  Dette muliggjør at man kan bruke programvare fra forskjellige aktører om 
hverandre, så lenge programvaren støtter IFC formatet. Motstykket til dette er for eksempel  
 
IFD: En felles begrepsstandard. Det er viktig at de forskjellige aktører har samme navn på like og 
tilsvarende produkter slik at det ikke oppstår misforståelser i forhold til leveranser og at det vil 
være enkelt å søke i selskapenes databaser. Defineres gjerne i lokale eller internasjonale 
objektbiblioteker 
 
Leveranse/milepel: Delmålene fører frem til et produkt med en angitt kvalitet/ferdigstillelse. 
 
Visjon: Dette er det vi strekker oss etter når vi jobber med prosjektet. Visjon er noe man sent 
eller aldri kan si at man har oppnådd fullstendig.  
 
RIB: Rådgivende Ingeniør Bygg 
 
ARK: Arkitekt 
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TeklaProprietært: Modell lagret i Teklas proprietære filformat 
 
TeklaIFC: Modell lagret i IFC-format fra Tekla 
 
RevitProprietært: Modell lagret i Revits proprietære filformat 
 
RevitIFC: Modell lagret i IFC-format fra Revit 
 
Basecamp: Prosjekthjemmeside for organisering av filer, milepæler, oppgaver og diskusjonsfora 
 
SIB: Samspill i Byggeprosessen, tidligere forskningsprosjekt i regi av Norges Forskningsråd i 
samarbeid med NTNU, IGP (Nå del av COWI AS), Veidekke mfl. 
 
GUID: Individuell identitet for hevert enkelt objekt i IFC-formatet. Dette er identiteter for 
enkeltobjekter og er ikke fellesnavn. 
 
Revit-IFC-Revit: Revitmodell eksportert til IFC-format, og så importert tilbake i Revit 
 
Tekla-IFC-Tekla: Teklamodell eksportert til IFC-format, og så importert tilbake i Tekla 
 
.rvt: Proprietært Revit-format 
 
.std: Proprietært Staad.Pro-format 
 
.rtd: Proprietært Robot Structural Analysis Profesional-format 
 
IFC 2X2, 2X3, 2X4, 2XFINAL: Forskjellige versjoner av IFC-standarden 
 
Snapp(ing): Automatiske koblinger mot punkter kalt snappunkter. 
 
Reverse Code Engineering: Prosessen med å finne ut hvordan binær kode fungerer uten å ha 
tilgang til koden 
 
Property Set: Informasjon som følger med ved en IFC-eksport, men som ikke følger IFC-
hierarkiet helt korrekt. 
 
OK: Overkant 
 
Betaversjon: Versjon av en standard, et format eller annet som ikke er ferdigutviklet. Stadiene i 
utviklingen klassifiseres etter alpha, beta og RC(Release Candidate), stigende etter hva som er 
mest utviklet. Neste stadie er ferdig produkt 
 
Release Candidate: Forslag til ferdigutviklet produkt som lages for å teste funksjonaliteten. 
 
Merge: Sammenføying eller sammenblanding av to ting. Brukes i rapporten som uttrykk for å 
oppdatere analysemodellen fra modelleringsprogrammet inn i dimensjoneringsprogrammet, uten 
å miste de endringene som er gjort i dimensjoneringsprogrammet 
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Rundtur 1 og 2: er den prosessen som Prøvemodell 1 og 2 er tatt igjennom. 
 
Autodesk: Produsent av Revit Structure og Robot Structure Analysis Professional 
 
CAD-Q: Norsk importør og forhandler av Revit Structure 
 
Teknisk Data: Forhandler av Robot 
 
EDR: Forhandler av Tekla 
 
Modelleringsverktøy : I denne oppgaven forstått som program brukt til å lage tredimensjonale, 
digitale bygningsmodeller (Må ikke forveksles med BIM) 
 
Proprietære formater: Et proprietært format er et lukket format hvor innholdet, kildekoden, 
spesifikasjoner eller annet tilknyttet formatet er beskyttet av opphavsrett og/eller 
patentbestemmelser. Eierskapet er som oftest tilknyttet et kommersielt selskap. Uttrykket 
kommer fra latinske Proprius som betyr egen. På norsk benyttes også uttrykket godseid for å 
uttrykke det samme. 
 
Hensikten er å på best mulig måte ivareta sine interesser. Hele eller deler av formatets 
oppbygning kan være lisensiert ut til tredjeparter, men heller ikke dette gjelder alltid. Hensikten er 
også å bedre kontrollere interoperabiliteten med andre formater, og på den måten øke 
fortjenesten ved å “låse” eller tvinge sluttbrukere til å benytte sine løsninger. 
 
Plug-in: Mindre dataprogram som knyttes til et større dataprogramm for å gi utvidet 
funksjonalitet 
 
Meshing: En prosess der som brukes under styrkeberegning i Robot. Større flater deles i mindre 
deler, og i tilknytning til disse settes det inn et større antall nye noder. Robot bruker denne 
oppdelingen til å kjøre styrkeberegningsanalyse 
 
Slab: Engelsk betegnelse for dekke. Brukes i Revit, Tekla og Robot 
 
Offsets: Avstander fra et valgt objekt til et plan, et objekt eller et element. I forbindelse med 
Robot er uttrykket brukt i forbindelse med eksempelvis bjelker som stopper i en definert eller 
ikke definert avstand fra søylen den skal være sammenføyd med. I Revit og Tekla brukes 
uttrykket som definisjon på avstander et element eller deler av et element har fra det det er koblet 
til. 
 
Wireframe: 3D-visning i Revit hvor alle flater er gjennomsiktige og kantene er markert med 
linjer. Vanligvis vises også analyselinjene i denne visningen. 
 
FEM-analyse: Står for ”Finite Elements Method” og er en analysemetode for styrkeberegning 
av konstruksjoner 
 
Fixed: Fast innspent lagerbetingelse, brukes både ved knutepunkter og i 
opplager/innspenningsdefinisjoner 
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Pinned: Opplagerbetingelse hvor elementet er fastholdt i en eller flere retninger, men ikke 
nødvendigvis momentstivt i noen retninger. 
 
Mesh: Se “Meshing” 
 
Skisseprosjekt: Første stadie av prosjekteringsfasen. Modellen har et lavt detaljnivå, og 
hensikten er mest for å visualisere utførelsen i grove trekk og for beslutningsgrunnlag. 
 
Forprosjekt: Annet stadie av prosjekteringsfasen. Modellen har et middels detaljnivå, og er en 
fortsettelse av skisseprosjektet. 
 
Detaljprosjekt: Siste stadie av prosjekteringsfasen. Modellen berikes med mer konkrete og 
korrekte dimensjoner og objekter. Detaljeringer foretas, og modellen klargjøres for å bli grunnlag 
for byggetegninger. 
 
Generiske modeller: Modeller hvor type, navn produsent eller annen spesifikk 
produsentinformasjon ikke er angitt. Brukes også i Revit på modell-objekter som ikke tilhører en 
familie. 
 
Produktspesifikke modeller: Modeller hvor type, navn produsent eller annen spesifikk 
produsentinformasjon er angitt. 
 
CBS: Concrete Building Systems – Støtteprogram for Robot Structural Analysis Professional 
som kan bli brukt til å bearbeide modeller i IFC-format før styrkeberegning. 
 
HEA, HEB, HE A, HE B, HUP, RHSS, RHS, IPE, HSQ, Hatteprofil: Forskjellig 
navngiving på forskjellige tverrsnitt etter Norsk Standard. 
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1 - Innledning 
I løpet av de siste to årene har det foregått en stille endring i hvordan byggebransjen arbeider. 
Selv om det ikke alltid vises i praksis, og mange fortsatt ikke har startet, har BIM og Building 
Smart blitt noe hele bygg- og anleggsbransjen må forholde seg til. 
 
 I Norge kan noe av arbeidet spores tilbake som midten av 90-tallet. I 1996 til 1997 var det et 
samarbeid mellom blant annet daværende IGP(Nå en del av COWI AS), Statsbygg, NTNU og 
Veidekke i et forskningsprosjekt ved navnet SIB, Samspill i Byggeprosessen. Hans-Einar Råberg, 
far til Knut Sigurd Råberg i gruppa var den gang med på prosjektet, og det er derfra vår interesse 
for området kommer fra. Selv om ikke SIB prosjektet var en direkte forløper til Building Smart, 
var en del av de som i dag er med i Building Smart arbeidet også med i SIB-prosjektet. 
 
BIM og Building Smart er nå på full fart inn i byggebransjen. Som et av de største insentivene til 
å satse på dette, har Statsbygg satt som krav at alle nye byggeprosjekter som hovedregel skal 
benytte BIM i løpet av 2010.  
 
Hva vil dette si? Jo, det betyr for det første bedre informasjonsflyt. Ved hjelp av BIM skal det bli 
lettere å finne oppdaterte 3D modeller for byggene, og man håper på færre byggefeil.  
BIM skal med andre ord flytte tidspunktet for når feil oppdages og korrigeres til et tidligere 
stadium i byggeprosessen, og dermed føre til mer lønnsomme prosjekter.  
Når mange tenker på BIM tenker de at dette kun handler om 3D-modellen, men like fullt handler 
det om innholdet i 3D-modellen og hvordan man nyttegjør seg av det.  
Innholdet i 3D-modellen er ikke bare volumer som representerer bjelker og søyler, det er 
objekter. Objektene inneholder ikke bare informasjon om hvordan de ser ut, men også 
informasjon om tverrsnitt, materiale, materialegenskaper og relasjoner til andre objekter. 
 
Som ingeniørstudenter på konstruksjon fant vi dette veldig interessant. Ikke bare kan modellen 
synliggjøre løsningene for de ulike faggruppene og avdekke feil; informasjonen i modellen gir jo 
også muligheter til å kjøre dimensjoneringsanalyser!  
 
Vi har i løpet av sensommeren og høsten brukt mye tid på å lese om BIM og hvordan det brukes, 
og vi har vært på seminarer og foredrag i regi av FBA og Den kloke tegning. Vi har lest om hva 
Statsbygg og deres motpart i USA tenker og skriver om BIM, og vi har vært på møte med 
Senioringeniør Diderik Haug i Statbygg for hjelp til å avgrense og korrigere hva vi tenker om 
temaet. 
 
Etter møter med Skanska, Aas-Jakobsen og Multiconsult, og samtaler med Sweco, falt valget til 
slutt på Multiconsult. Multiconsult er en av markedslederne på bruk av BIM, og har et prosjekt 
som vi har fått basismodeller å jobbe ut fra, med påfølgende oppdateringsmodeller. Det siste har 
gitt oss en erfaring med å håndtere oppdateringer i modeller og kvalitetssikre endringene. 
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2 - Introduksjon til BIM 
2.1 - Bakgrunnen for BIM 

BIM slik som det er definert i dag er et begrep som kan bety to ting: 
- Enten så står det for selve modellen, altså en BygningsInformasjonsModell.  
- Eller det kan være prosessen ved det å lage modellen, altså 

BygningsInformasjonsModellering.  
Det er viktig å skille mellom disse to begrepene. Vi har i vår oppgave valgt å bruke BIM som et 
akronym for bygningsinformasjonsmodellering. Når vi refererer til en modell vil vi derfor bruke 
bygningsinformasjonsmodell eller BIM-modell. 
 
Grunnlaget for BIM i følge kommer i følge Yessios(2004) fra USA på 1970-80-tallet. Men det tok 
lang tid før noen satt det ut i livet. Ideen er å ta etter det som er gjort i bil- og flyindustrien 
(Kymmel, 2008, side 14). Der lager man en digital 3D-modell i full størrelse med alle objekter 
modellert inn. Alle aktuelle faggrupper jobber inn mot samme modell.  
 
Denne modellen kan så berikes med den informasjonen som er ønskelig til de enkelte objekter. 
Det er ingen fasit for hvilken informasjon som skal med i en BIM, det kommer helt an på 
prosjektet hvilken informasjon som er nødvendig. Den informasjonen som tas med må være 
informasjon som har et formål i byggeprosessen for i følge Hjelseth (2009) så er kvaliteten på 
informasjonen viktig i forhold til videre bruk og informasjonen må ha et formål ellers er den 
verdiløs. 
 
Andre programmer vil kunne hente ut informasjonen, både om geometri og all annen 
informasjon som ligger på objektene. Det er en stor forskjell i forhold til før, da man gjerne 
hadde ”ukoordinerte” 2D Tegninger. Disse er upraktiske når det gjelder å gjøre endringer (ingen 
automatisk oppdatering) og har liten mulighet til å knytte øvrig informasjon til objektene i 
tegningene. Tegninger og øvrige data lever med andre ord i hver sin verden.  
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2.2 - Mer enn 3D 

Modellering i 3D har blitt gjort i mange år allerede, men BIM er ikke bare å modellere i 3D.  
I en BIM-modell er geometrien objektbasert, der objektene kan ha en rekke egenskaper og 

relasjoner til andre objekter. Et åpent rom 
prinsipielt sett også være et objekt.  
Figuren til venstre er en forenklet 
representasjon som viser forskjellene 
mellom en geometrisk datamodell og en 
objektbasert datamodell. Den 
objektbaserte modellen vil inneholde mye 
mer informasjon enn den som er rent 
geometrisk. I tillegg vet objektene hva de 
er. Vi kan tenke oss at de to rektanglene i 
(a) representerer fire vegger med et rom 
imellom, men denne informasjonen ligger 
ikke i modellen. I (b) derimot ser vi at 
veggene og rommet i mellom er separate 
objekter som inneholder informasjon om 
hva de er koblet til, hvilken type vegg det 
er og så videre. Selv om dette er et tenkt 
eksempel, illustrerer det poenget. 
 
To elementer har gjort det mulig for BIM å 

gjøre seg gjeldende etter tusenårsskiftet. Det første er billige datamaskiner som er kraftige nok til 
å behandle så mye informasjon.  
 
Det andre er en internettkobling som er rask nok til å kunne sende relativt store modeller. Hvis 
man sammenlikner med 90-tallet, da man koblet seg opp med modem- eller ISDN-kobling, ser 
man at det ikke ville være enkelt å sende store filer over nettet på den tiden.  
 
I Norge kan vi anta at BIM startet sitt inntog når buildingSMART prosjektet startet i 2004. I 
starten var det kun små prosjekter som ble laget i IFC og IFC-standarden var ikke så godt utviklet 
ennå. Det tok litt tid før BIM ble kjent utenfor en liten krets av mennesker.  

2.3 - BIM gjør seg gjeldende 

Det var først i 2008 det virkelig tok av. Blant annet fordi Statsbygg kom med sitt første prosjekt 
som i anbudsinnbydelsen krevde bruk av BIM. Statsbygg har virkelig sett at BIM er veien å gå og 
det har de markert ved å kreve at det som hovedregel skal brukes BIM og åpne internasjonale 
standarder i alle prosjekter der Statsbygg er byggherre i løpet av 2010.  
 
I dag er programvaren og IFC-formatet utviklet nok til at det virkelig fungerer å bruke det i 
praksis, noe som har blant annet har blitt presentert på seminarer i regi av buildingSMART. 
 
Med BIM vil det være mulig å samle nesten all informasjon om bygningen i en modell. Dette vil 
være veldig gunstig, på grunn av muligheten det gir for å spare arbeidstimer, ved å unngå å legge 
inn informasjon om bygningen eller bygningsdeler flere ganger. I dag er det i følge 
”Boligprodusentene” vanlig at informasjon i byggeprosjekter skrives inn gjennomsnittlig 7 
ganger. 

Forenklet representasjon av forskjellene mellom en geometrisk og 
objektbasert modell 
Kilde: http://www.aecbytes.com/feature/2004/IFCmodel.html 
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For å sikre alle medarbeidere tilgang til en oppdatert modell, er det nå vanlig at den ligger på en 
sentral server/filserver. Dette gir også bedre kontroll på informasjonsflyten. 
 
Videre er det gunstig at BIM baserer seg på åpne internasjonale standarder, fordi det gjør det 
mulig for mange utviklere å lage programvare som utnytter dataene som ligger i modellen. Disse 
programmene kaller vi høsteprogrammer, siden de høster data fra modellen. Det kan være 
beregninger av mengder, brannforløp, energiberegninger, kontroll av universell utforming med 
mer.  
 
Dersom Statsbygg og andre sentrale og store aktører i byggebransjen ikke hadde aktivt støttet 
opp om åpne internasjonale standarder kunne de store programvareleverandørene skaffet seg 
monopol ved å utvikle sine egne lukkede formater mer enn de åpne. Dermed kunne vi havnet i 
en situasjon slik som det er med Microsoft når det gjelder tekstbehandling, regneark osv. der en 
blir tvunget til å bruke de programmene fordi det er det alle andre bruker. Diderik Haug fra 
Statsbygg kaller dette ”Microsoft-fella”, og en av grunnene til at Statsbygg krever åpne 
internasjonale standarder er fordi de ikke ønsker å havne i en slik situasjon. 
 
Når en stor programvareleverandør får kontroll over store deler av markedet. Kan det føre til at 
utviklingen av programmer som bruker deres formater går tregt. Dette skjer fordi den store 
aktøren ikke vil gi fra seg informasjon om hvordan formatet fungerer, for å opprettholde sitt 
konkurransefortrinn. De små aktørene må da bruke såkalt ”reverse code engineering” for å finne 
ut av hvordan formatet fungerer, noe som kan ta ganske lang tid og som er i gråsonen i forhold 
til opphavsretten. 
 
For å sikre at alle medarbeidere som trenger det har tilgang til en oppdatert modell, er det nå 
vanlig at den ligger på en sentral server/filserver. Dette gir også bedre kontroll på 
informasjonsflyten ved at informasjon samles i en kanal istedenfor å bli sendt igjennom mange 
forskjellige kanaler der ingen virkelig har kontroll, noe som er vanlig ved filbasert overføring. Det 
hjelper også veldig når det gjelder dokumentasjon av leveranser, hvem som har gjort hva når og 
slike ting ved at informasjon blir loggført på serveren. 
 
Når man bruker høsteprogrammer er det også mulig å spare både tid og penger fordi ting som tar 
mye tid å gjøre for hånd ofte kan gjøres på sekunder ved hjelp av en datamaskin, og man er sikret 
å få det samme resultatet hver gang.  
 
Per dags dato er det ikke så lett å oppnå kostnadsbesparelser gjennom bruk av BIM, da både 
programvare og samhandling mellom aktører trenger å utvikles videre. 
 
Men på sikt er det et stort potensial for reduserte kostnader, færre byggefeil og bedre tilpassede 
bygg. I et FDV-perspektiv er BIM også nyttig, da man har tilgang til all informasjon om bygget 
og dets elementer i en og samme modell.  
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2.4 - Hovedprosjektet vårt og BIM 

Hvis man skal kunne utnytte BIM effektivt krever det at alle fag benytter IFC aktivt og at IFC-
filene inneholder alle relevante data om bygget. I vår oppgave vil vi undersøke hvor effektivt man 
kan utnytte data fra modelleringsprogrammer via IFC til å utføre en styrkeberegning av 
konstruksjonen, og eventuelt teste ut tilbakeføring av dimensjoneringsdata. Dette sier noe om 
funksjonaliteten og styrken i en BIM-modell. 
 
Se prosjektbeskrivelsen for en inngående oversikt over vårt prosjekt.  

2.5 - IFC – formatet 

IFC-formatet har til hensikt å beskrive all geometrisk og annen informasjon knyttet til en digital, 
tredimensjonal modell. Språket har kommet i flere versjoner, og er under stadig utvikling. Den 
versjonen som er mest aktuell i dag (mai 2009) er versjon 2x3. Det er denne som er implementert 
i programvaren benyttet til denne oppgaven. 
 
IFC er et åpent format, det vil si at alle kan få tilgang til informasjon om hvordan formatet 
fungerer. Filene kan åpnes i et tekstprogram, og et utsnitt fra en IFC-fil kan se slik ut: 

 
Med bokstaver, tall og tegn er en tredimensjonal 
modell og tilhørende informasjon beskrevet. Det 
brukes kartesiske(vinkelrette) koordinater, og som vi 
ser er engelsk brukt for å navngi elementer.  
 
Språket administreres nå av Building Smart, tidligere 
IAI(International Alliance for Interoperability), og 
oversikt over de ulike elementene for versjon 2x3 
finnes på denne nettsiden: http://www.iai-
tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/ 

 
Ved å gå inn på ”Architecture diagram” kommer man til en grafisk oversikt over språkets 
elementer.  
 
Det er særlig ”Structural Analysis Domain” som er aktuell for denne oppgaven. Man klikker 
videre på ”27 entities” og får tilgang til definisjoner som angår styrkeberegning. Det ligger også 
aktuelle beskrivelser under ”Structural Load Resource”.  
 
Når vi trykker på den siste, finner vi aktuelle definisjoner: 

- Enkeltlaster 
- Linjelaster 
- Planiske laster/areallaster 
- Forskyvinger  
- Temperaturlaster 

 
På dette nettstedet er det informert om hvordan IFC-formatet beskriver 

- Krefter og momenter i alle retninger 
- Forskyvinger og rotasjoner i alle retninger 

En IFC-modell åpnet med en 



HOVEDPROSJEKT               Overføring av analysemodeller via IFC-formatet. 
–Utfordringer og muligheter 

Side 31 av 195 

 
 
 

- Noder og knutepunkters stivhet i alle retninger for momenter og krefter  
- Forbindelser gjennom kanter og flater 
- Hvordan krefter og momenter skal måles 
- Hvordan forskyvinger og rotasjoner skal måles 

 
Under ser vi hvordan definisjonene for en enkeltlast fungerer. Vi ser at det er tatt hensyn til 
krefter i alle retninger, og moment med akser i alle retninger. Alle seks mulige frihetsgrader er tatt 
hensyn til. Tilsvarende beskrivelser finnes for alle typer laster listet over.  

 
Raskt oppsummert kan vi si at IFC-språket 
inneholder alle de nødvendige beskrivelser 
knyttet til styrkeberegning. Disse har vært 
tilgjengelig siden 2007. 
 
Vi ser i rapporten om eksportinnstillingene fra 
Revit at definisjonene som er nødvendige for 
styrkeberegning ikke blir eksportert til IFC-
formatet. Vi har ser også i løpet av prosjektet 
at dette ikke er tilfellet i Tekla heller. Av en 

eller annen grunn har de utelatt elementer som er nødvendige til styrkeberegning. For 
begrensningen ligger ikke først og fremt i IFC-språket.  
 
  

Utdrag fra IFC-definisjonen for IFC 2X3 
Kilde: http://www.iai-tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/ 
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3 - Prosjektets utførelse 

3.1 - Mål og omfang for oppgaven 

3.1.1 - Visjon  

Vi vil gi et bidrag til å 
- Forbedre prosjekteringsfasen i byggeprosjekter ved å åpne for bruk av IFC til 

styrkeberegning. 
- Forbedre implementasjonen av det åpne internasjonale formatet IFC i modellerings- og 

styrkeberegningsverktøy, med fokus på funksjonalitet knyttet til styrkeberegning. 

3.1.2 - Mål 

Vi ønsker  
- Å påvise hvor godt Tekla, Revit og Robot har implementert IFC, særlig med fokus på 

informasjon nødvendig ved en styrkeberegning  
- Å påvise kritisk informasjon i modellen som ikke overføres mellom Revit/Tekla og 

Robot via IFC, og hvor i prosessen feilen ligger 
- Å foreslå forbedringer av IFC-implementasjonen i Tekla, Revit og Robot, med hensyn på 

bruk av IFC-formatet til styrkeberegning 
 
Vi ønsker selv å sitte igjen med inngående kjennskap til 

- Prosjekterings- og dimensjoneringsprosessen 
- Hvordan lage et effektivt og økonomisk gunstig bæresystem 
- Prosjektarbeid og samarbeidsformer 
- Aktuell programvare 

3.1.3 - Omfang 

I dette prosjektet skal vi undersøke bruk av IFC til styrkeberegning, og få kjennskap til bruk av 
formatet i en modelleringsprosess. Konkret skal vi modellere og styrkeberegne to planlagte 
bygninger ved Universitetet i Stavanger.  
Som avgrensning til oppgaven har vi valgt å fokusere på følgende: 

3.1.3.1 - Bæresystem 

Under modellering av RIB-modeller til de to byggene ved Universitetet i Stavanger, har vi 
begrenset oss til følgende hovedelementer: 

- Fundamenter av betong 

- Heis/trappesjakter av betong 

- Søyler av stål eller betong 

- Bjelker av stål eller betong 

- Plasstøpte dekker 

- Hulldekker av betong 

- Utsparinger/sjaktåpninger 
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Vi har ikke tatt med 

- Armering 

- Skjærlåser 

- Detaljerte knutepunkter 

- Vinduer, dører 

- Ikke-bærende vegger 

- Beslag og annen detaljprosjektering 

3.1.3.2 - Modellering 

Når vi har modellert i Revit og Tekla har vi brukt elementene som er beskrevet over.  
Vi har i tillegg lagt inn 

- Knutepunktsdefinisjoner 

- Vertikale laster 

- Justeringer av analysemodellene 

3.1.3.3 - Styrkeberegning 

Ved import til og styrkeberegning i Robot har vi utført følgende 
- Justering av noder og geometri 

- Justering av profiler og materialer 

- Justering av laster 

- Styrkeberegning med egenlast og/eller statiske, vertikale nyttelaster 

Vi har ikke brukt vindlaster eller andre laster ut over de som er beskrevet over. 

3.1.3.4 - IFC-funksjonalitet 

Vi har utforsket hvor godt Revit, Tekla og Robot har tatt i bruk IFC-formatet. Da har vi særlig 
lagt vekt på egenskaper og funksjoner som er viktige i en styrkeberegningsprosess. Vi har også 
hatt fokus på hvor godt overføringene mellom programmene og formatene fungerer. 
 
For å finne svar om IFC-formatet og implementasjonen har vi  

- Studert objekters egenskaper og funksjonalitet 

- Studert liste for eksportdefinisjoner til IFC (kun tilgjengelig for Revit) 

- Studert nettstedet til Building Smart (Fortsatt kalt IAI siden navneendringen ikke er så 
gammel) 

- Deltatt på kurs om BIM og bruk av programmene Tekla og Revit 

- Innhentet informasjon fra fagpersoner og andre kilder (Spesifisert under 
bistandserklæringen og kildehenvisningen) 

- Studert deler av kodeteksten til IFC-modellene  

Vi har begrenset oss til å studere implementasjon av IFC-formatet i ”Tekla Structures 15.0”, 
”Revit Structure 2009” og ”Robot Structural Analysis Professional 2009”. 
 
Vi har valgt å begrense det vi skriver om BIM og IFC-formatet til å gi leseren en grunnleggende 
forståelse av fagområdet. 
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Vi har ikke sett på elementer knyttet til forretningsprosessen (IDM) rundt en eventuell 
styrkeberegning knyttet til BIM og IFC. 
 
Vi har valgt å begrense dimensjoneringsarbeidet til Prøvemodell 1 og 2, og Studenthuset. Vi har 
valgt å utelate bygg 302 fra dimensjoneringsarbeidet, fordi det ville økt omfanget av oppgaven ut 
over det vi har mulighet til å se på i løpet av prosjektperioden. I tillegg kunne mulige feilkilder økt 
drastisk på grunn av størrelsen på bygget. 
  
Vi har også valgt kun å se på om resultatene av analysen av modellene er logisk i forhold til 
deformasjoner.  Riktigheten av verdiene på diagrammene har vi valgt å se bort fra. 
 
Vi har valgt å ikke fokusere på automatisert tilbakeføring av resultater fra dimensjonering, siden 
Robot ikke støtter eksport av IFC.  
 
Vi har sent i prosjektperioden fått kjennskap til at det finnes et program som heter CBS, som kan 
fungere som et hjelpeverktøy for bearbeiding av IFC-modeller før dimensjonering i Robot. Dette 
programmet kan potensielt løse enkelte av problemstillingene i denne oppgaven. Vi har ikke 
benyttet oss av dette, da det er knyttet opp mot 2010-versjonen av Robot. CBS og Robot 2010 
har ikke vært tilgjengelig før helt på slutten av prosjektperioden, og vi har ikke sett oss i stand til å 
undersøke det nærmere.  
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3.2 - Prosjektstyringssystemet 

3.2.1 - Kvalitet 

3.2.1.1 - Prosessmetodikk 

 

 

1. Identifisere 
feil

2. Identifisere 
hvilket 

program som 
genererer 

feilen.

3. Identifisere 
hvor i 

prosessen 
feilen oppstår

4. Finne 
mulig løsning

5. Notere 
info

6. Modellere 
inn

7. Gjenta 
prosessen for 
å finne ut om 
løsningen var 

rett
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3.2.1.2 - Leveranser og innhold 

- Tilfredsstillende kunnskaper i Revit/Tekla 
o Kurs gjennomført 
o Datasystem satt opp til å fungere tilfredsstillende 

- Gjennomgang av arkitektmodell 
o Vurdere prinsipper og systemer 

- Prinsippskisse av bæresystem 
o Akser og prinsipper gjennomgått 

- Modell – Revisjon 0 
o Grid og høyder like 
o Tverrsnitt funnet og valgt etter best matching 
o Forskjeller identifisert 

- Modell – Revisjon 1 
o Nye tverrsnitt lagt inn 
o Etasjehøyder endret 
o Dekker, vegger søyler og bjelker flyttet 
o Forskjeller identifisert 

- Likhetskontroll 
o Manuell gjennomgang av grid 
o Manuell gjennomgang av høyder 
o Tverrsnittssammenligning 
o Revit-modell importert inn i Tekla for sjekk 

- Sammenligning med MC-modell 
o Hvilke forskjeller har vi? 
o Hva er grunnen til forskjellene? 

- IFC-eksport 
o IFC eksportert fra Revit og Tekla 
o Proprietære filer og IFC filer sammenlignet 
o Eksportinnstillinger gjennomgått 

- Importert i ROBOT 
o IFC fil importert 
o Prop format importert 
o Kontrollsjekk av implementering av IFC/prop ved import 

� Forskjellige størrelser, plasseringer etc? 
� Forskjell mellom hvordan IFC fra Tekla/Revit importeres? 
� Forskjeller mellom hvordan de proprietære formatene importeres? 

� Hvorfor? – Dokumentere 
- Kontroll mellom Proprietært og IFC format.  

o Er det forskjeller mellom resultatene av RevitProprietært og RevitIFC? Hva 
med TeklaProprietært og TeklaIFC? 

o Isolere feilkilder 
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- Modeller ferdig dimensjonert i ROBOT 
o Kontrollsjekk 
o Finne sannsynlige årsaker for eventuelle avvik mellom resultater 

� Hvis endringer etc. for prosessene er mulig – gjenta prosessen (kfr. 
Arbeidsprosessbeskrivelse) 

- Tilbakeføringer 
o Hva overføres?  
o Hvilke avvik har vi? 
o Vurdere hva som er nyttig å få tilbake 
o Hvordan viser endringene seg? 

3.2.2 - Fremdriftsplan 

 
Vi har i prosjektet definert målene som tredelt, hvor to deler er bundet opp mot resultater og 
slutninger, mens den tredje delen er koblet opp mot tid og leveranser. 
Vi har benyttet oss av å definere viktige leveranser som milepæler, og laget oppgavebeskrivelser 
knyttet til person og milepæler. Vi har et websystem som heter Basecamp for å holde oversikt 
over oppdaterte filer, og som også har muligheten til at vi kan legge ut dette. Her legger vi ut 
milepæler, og knytter oppgave-lister opp mot milepælene. Hver oppgave kan igjen knyttes til hver 
enkelt person. Milepælene kan også knyttes opp mot enkeltpersoner, så man får beskjed på e-mail 
om at milepælen nærmer seg sluttdato.  
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4 - Diskusjon av oppgaven 
I denne oppgaven ønsker vi å se på hvilke muligheter som finnes til å knytte styrkeberegning 
tettere inn i en BIM-prosess, og hvordan status er på det i dag. Mye av hensikten med å føre BIM 
inn i bransjen er å kunne samle all informasjon om et bygg i én modell. 
I dag kjøres styrkeberegning som en separat prosess, utenfor BIM-modellen. Slik sett bryter det 
med ideologien knyttet til bruk av BIM. 
 
Dersom det blir mulig å gjøre styrkeberegning via IFC-formatet, vil selve formatet stå sterkere. I 
tillegg kan man se for seg at det vil gi bedre informasjonshåndtering, med forutsetningene for 
styrkeberegningen inne i BIM-modellen. Derfor ønsker vi at å undersøke mulighetene for dette.  
 
Selve BIM-modellen er lagret i det åpne, internasjonale formatet IFC. 
 
Dersom styrkeberegning skal utføres i forbindelse med BIM-modellen, kommer følgende 
spørsmål opp: 

- Har andre gjort dette før oss? 

- Har selve IFC-formatet de nødvendige definisjoner for å kunne utføre en 
styrkeberegning? 

- Hvor god er implementasjonen av IFC i Revit, Tekla og Robot?  

- Er det hensiktsmessig å bruke IFC i en styrkeberegningsprosess? Hva må eventuelt 
forbedres eller tilføres? 

- Er dagens proprietære løsninger gode nok? 

- Hvilken gevinst kan vi se for oss at byggherre, prosjekterende med flere kan få dersom 
styrkeberegning knyttes inn mot en IFC-modell? Kan man få bedre kontroll på 
informasjonen? 

Vi vil særlig legge vekt på de øverste punktene. 
 
Når vi så vet hva vi ønsker å finne, kommer følgende spørsmål knyttet til prosessen: 

- Hvordan kan vi dokumentere implementeringen? Kan det for eksempel være slik at Revit 
eller Tekla eksporterer noe som Solibri Model Viewer (vår referanse) ikke kan lese? 

- Når vi sammenligner bruk av IFC-formatet opp mot bruk av proprietære formater, vil det 
da gi oss objektive svar? Eller vil vår oppfatning av kvaliteten på IFC-overføringen bli 
farget av kvaliteten på den proprietære overføringen? 

- Når vi importerer en IFC-modell til Robot, og den ”mangler noe”, hvordan kan vi vite 
hvor begrensningen ligger? Kan det være i flere programmer? 

- Kan selve kodeteksten til IFC-modellene gi oss svar på hvilke elementer som er med, og 
hvilke som eventuelt mangler? 
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- Vil case-studier gi oss de svarene vi ønsker, eller må vi ty til andre metoder? I så fall 
hvilke? 

Som nybegynnere på BIM og IFC, og også på Revit, Tekla og Robot, antar vi at forsøk med 
konkrete modeller og deres objekter hjelper oss til bedre forståelse av egenskaper og 
funksjonalitet knyttet til IFC. Selve kodeteksten anser vi i første omgang for å gi oss lite hjelp.  
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4.1 - Presentasjon av byggene 
Som en case har vi i dette prosjektet modellert RIB-modeller for bygning 302 og Studenthuset 
som skal føres opp ved Universitetet i Stavanger. Prosjekterende Ingeniør, bygg for disse er 
Multiconsult.  
 
For å få bedre oversikt i våre forsøk, har vi også modellert to forenklede prøvemodeller med et 
fåtall elementer. Disse kommer til sist i denne oversikten.  

4.1.1 - Bygg 302 

 
Bygg 302 er omtrent 3500m2, går over fire plan og inkluderer omtrent 300m2 kjeller. Det er satt 
opp med hulldekker som hviler på stålbjelker og stålsøyler. Tre trappe-/heissjakter sørger for 
vindavstiving.  
 

4.1.2 - Studenthuset 
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Studenthuset har et bruttoareal på omtrent 500m2 over to plan. Det består av gulv på grunn, 
sentral trappe- og heissjakt av betong som fungerer som vindavstiving, betongsøyler i første 
etasje og stålsøyler i andre etasje. Stålbjelker bærer hulldekker i etasjeskiller og tak.  

4.1.3 - Prøvemodeller 

 
Prøvemodell 1 består av en 4 meter lang bjelke som hviler på søyler som er like lange. 
Fundamenter av betong. Nærmere beskrivelse kommer i forbindelse med rundtur1. 
 
Prøvemodell 2 er en utvidelse av prøvemodell 1. Akseavstander og høyder er fremdeles 4 meter. 
På langsidene går det hattebjelker, og det hviler et hulldekke på tvers mellom disse. I enden er det 
en ”sjakt” av betong. Utdypende beskrivelse finnes i forbindelse med rundtur 2.  
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4.2 - Bæresystemer 
Byggene ved Universitet i Stavanger(UiS) har i hovedtrekk følgende bæresystem: 
 
Distribusjon av vertikale laster skjer i hovedsak i tre trinn: 

1. Vertikale laster tas først opp av hulldekkene. Disse distribuerer lastene ut til bærebjelker i 
enden av hulldekkene (enkelte hulldekker hviler direkte på trappesjaktene) 

2. Bærebjelkene fører lastene ut til søyler og trappesjakter.  
3. Søyler og trappesjakter fører lastene ned til fundamentene.  

 
Distribusjon av horisontale laster (vindlaster)skjer også hovedsakelig i tre trinn: 

1. Vindlasten treffer fasaden 
2. Fasaden stives av av dekkene. Dekkene fungerer her som store, liggende bjelker forankret 

i trappesjaktene. 
3. Dekkene fastholdes av heis/trappesjakter og eventuell annen avstiving. Gjennom disse 

føres lastene ned til fundament som skjærkrefter og moment.  

4.2.1 - Bygningselementer 

Større bygg settes i dag gjerne opp med 
- Forspente hulldekker. Gir lange spenn, liten byggehøyde og store, søylefrie arealer. 

- Stålbjelker, da gjerne hattebjelker, bærer dekkene. Hattebjelker gir lav byggehøyde, da 
hulldekkene hviler på en utvidelse av underflensen. Disse gir god utnyttelse av tilgjengelig 
gesimshøyde og god plass til tekniske anlegg. Bildet under viser et snitt av en hattebjelke 
med hulldekker hvilende på hver side. 

 

- Stålsøyler. Tar liten plass og er lette å montere.  

- Heis/trappesjakt av plasstøpt betong gir vindavstiving 

- Hulldekker må ”sys” sammen med armering langs kantene, og der to rekker hulldekker 
skal skjøtes. Dette for å ivareta vindlaster og øvrig horisontal stivhet. 

 
Dette systemet gir god utnyttelse av tilgjengelig volum og er raskt og kostnadseffektivt å sette 
opp. Det finnes mange varianter av dette systemet, for eksempel kan hulldekkene hvile på 
bærende vegger av prefabrikkert eller plasstøpt betong.  

Snitt av hulldekker hvilende på et hatteprofil 
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4.3 - Modellering av to like RIB-modeller 
Vi har i dette prosjektet jobbet med å lage RIB-modellene våre så like som mulig i både Revit og 
Tekla for å ha et grunnlag å sammenlikne resultatene ut ifra. For å sørge for at de to modellene 
blir like i de forskjellige programmene har vi benyttet to arbeidsmetoder. 
 
Den ene metoden er manuell og basert på samarbeid i modelleringsprosessen. Det dreier seg om 
å sette seg ned ved siden av hverandre og først bli enige seg i mellom om hvor aksene skal ligge 
og modellere dem inn likt. Etter dette gjennomgås kotehøydene for etasjene for å få disse like. 
Når dette er på plass har vi en felles referanse for å sjekke om avstandene fra andre bygningsdeler 
til kjente akser er like. Denne metoden ble benyttet på Bygg 302, hvor aksene ble plassert i senter 
av søylene langs søyleradene.  Deretter brukte vi aksene til å sjekke avstandene til andre deler av 
bygget. På denne måten fikk vi god kontroll over likheten til de fleste delene av bygget. Ulempen 
er at det tar en del tid. 
 
På det andre bygget, ”Studenthuset”, har vi gjort det på en litt annen måte, men denne også med 
en del manuelt arbeid. Der var Revitmodellen ferdig før vi hadde startet med Tekla-modellen, så 
vi importerte en IFC-modell fra Revit inn i Tekla som en referanse. På denne måten trenger man 
ikke å bruke så mye tid på å kontrollere likheten mellom modellene siden modellene vil bli veldig 
like dersom man modellerer riktig etter referansen. Problemet med denne måten er at det gir flere 
mulige feilkilder ettersom det er flere ledd der noe kan gå galt. Dette kan ta noe mindre tid enn 
den metoden benyttet på Bygg 302, men på grunn av mulige feilkilder vil det være nødvendig å 
gjøre en ekstra kontroll. 
 
For å sørge for at alt var så likt som vi kunne få det, fant vi ut at vi kunne bruke en automatisert 
prosess for å sjekke likheten mellom Studenthus-modellene. Det programmet vi brukte for å 
kontrollere hvor like modellene var heter ”Solibri Model Checker”. Dette programmet har et 
regelsett som er laget for å sjekke forskjeller mellom to versjoner av en IFC-modell. Dette 
regelsettet passer også for oppgaven med å kontrollere likheten mellom våre modeller, selv om de 
er laget i forskjellige programmer. Vi lastet inn de to modellene i ”Solibri Model Checker”, hentet 
inn regelsettet vi ville bruke og så var det bare å trykke ”Check” og alle forskjellene kom opp.  
 
Vi har blitt enige om å akseptere enkelte forskjeller. Forskjellene er såpass små og uviktige at de 
ikke vil ha særskilt innvirkning på analysen. Vi bestemte oss for å godta forskjeller på bjelkene, 
søylene og dekkenes plassering på opptil 1cm. For fundamentene var det enkelte forskjeller, som 
at Revit fortsatte fundamentet 60cm forbi slutten av en vegg. Siden fundamentene kun fungerer 
som fast opplagring i Robot overså vi dette. 
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5 - Programvare 
I løpet av prosjektet har vi benyttet flere ulike programmer. Vi vil her forklare hvordan disse 
programmene fungerer, og mulighetene de tilbyr. 
 
Vi kommer ikke til å bruke fullstendig navn når vi refererer til programmene i rapporten, så når vi 
bruker for eksempel Revit så refererer vi til ”Revit Structure 2009” hvis ikke annet er skrevet. Når 
det gjelder Solibri, så vil det henvise til ”Solibri Model Viewer” siden det er det vi har brukt mest, 
der vi vil henvise til ”Solibri Model Checker” så bruker vi fullt navn. 

5.1 - Revit Structure 2009 
Revit Structure 2009 er et parametrisk 3D modelleringsprogram som er laget av Autodesk. Revit 
ble laget for å være et fullstendig BIM-verktøy.  
 
En av fordelene med Revit er at det er ganske raskt å lære seg i forhold til for eksempel Tekla. I 
tillegg kan det gå raskere å modellere opp ting i Revit fordi det er flere mulige måter å legge inn 
informasjon. 
 
Ulempene med Revit er at det er vanskelig å legge inn detaljer i knutepunkt som sveiser, bolter og 
lignende. 
 
Revit støtter IFC-formatet i versjonene 2x2 og 2x3 i form av både lese- og skrivemuligheter. 
Importeringen av en IFC-modell foregår ved at objektene importeres som enkeltelementer 
innenfor forskjellige familier for videre bearbeiding. Hvis Revit ikke kjenner igjen et objekt eller 
har importinnstillinger for objektet havner det som et rent generisk objekt. Objektene må likevel 
bearbeides og i mange tilfeller erstattes for å få en god og sammenhengende modell. 
 
Revit legger inn mye informasjon i den eksporterte IFC-modellen i form av Property Sets. Dette 
er informasjon som ikke følger den korrekte strukturen i IFC-formatet, men som kan leses av 
programmer som støtter muligheten. Ironisk nok støtter ikke Revit muligheten til å lese denne 
informasjonen ved import. 
 
Vi hadde ingen erfaring med Revit før vi startet med dette prosjektet, så det gikk med litt tid til å 
sette seg inn i hvordan programmet fungerer. Heldigvis fikk vi kurs hos Cad-Q for de to av oss 
som jobbet med Revit-delen. 
 
Arbeidet med Revit Structure 2009 er fordelt til Knut Sigurd Råberg og Tor Tollnes 

5.2 - Tekla Structures 15.0 
Tekla Structures 15.0 er et parametrisk 3D modelleringsprogram som er laget av Tekla i Finland. 
Programmet omtales som ”Tekla”. Tekla er basert på et program som het X-Steel, som primært 
ble laget for å modellere opp stålkonstruksjoner. Tekla har en noe brattere læringskurve enn 
Revit. 
 
Det går raskt å modellere i Tekla, men muligens ikke like kjapt som Revit fordi det er litt mer 
jobb å flytte på objekter. 
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Der hvor Tekla utmerker seg er når det gjelder detaljering av modellen. Tekla har et stort 
bibliotek med parametriske koblinger, kalt makroer, som gjør det veldig enkelt å detaljere et 
knutepunkt fullt ut. Det er også veldig enkelt å jobbe med armering i Tekla, da Tekla har 
parametriske armeringselementer som fungerer bra. 
 
Tekla støtter IFC 2x2 og 2x3. IFC-modeller hentes inn i Tekla som et sammenhengende 
referanseobjekt. Det vil si at man i motsetning til Revit ikke får inn enkeltobjekter. 
Referansemodellen kan man kan måle og snappe til, men man får ikke tak i modellens 
enkeltelementer. 
 
Når det gjelder å eksportere til IFC-formatet, så er Tekla litt mer rigid i forhold til å følge IFC-
standarden. Derfor får man heller ikke opp så mange grå faner fra Tekla som man gjør fra Revit. 
En av mulighetene i Tekla er at man markerer i modellen hvilke elementer som skal eksporteres 
til IFC-format, og at man dermed ikke trenger eksportere alle elementene. 
 
Her hadde vi heller ikke noen erfaring med bruk av dette programmet før dette prosjektet, men 
de to av oss som jobber med Tekla fikk mulighet til å være med på et kurs i regi av EDR slik at vi 
ble i stand til å modellere opp det vi skulle i prosjektet. 
 
Arbeidet med Tekla Structures 15.0 er fordelt til Vegard Braun Hustad og Glenn Gjessing. 

5.3 - Solibri Model Checker 
Solibri Model Checker er et program som viser IFC-modeller og kan sjekke modellen opp mot 
regelsett. Regelsettene kan brukes til å kjøre kollisjonskontroll, vise endringer mellom forskjellige 
revisjoner av en modell, og man kan også lage sine egne regelsett.  
 
Vi har brukt dette programmet til å kontrollere likhet mellom modellene våre. Solibri er et av de 
første programmene som ble utviklet for å støtte IFC-formatet, så dette programmet takler så 
godt som enhver IFC-modell. 

5.4 - Solibri Model Viewer 
Solibri Model Viewer er en gratis nedskalert versjon av ”Solibri Model Checker” der hvor 
muligheten til å laste inn flere modeller og sjekke dem etter regelsett er tatt bort i tillegg til at 
enkelte andre funksjoner er fjernet.  
 
Dette programmet har vi brukt til å få en oversikt over modellene mens vi har modellert de opp. 
Her har du som sagt ikke så mange muligheter bortsett fra å se på en IFC-modell og objektene, 
men en nyttig ting er muligheten til å skjule elementer slik at man får sett ting som ellers ville 
være vanskelig å se. 
 
IFC-støtten er her omtrent lik som for ”Solibri Model Checker” ettersom dette bare er en 
nedskalert versjon av dette programmet. 

5.5 - Robot Structural Analysis Professional 2009 
Robot Structural Analysis Professional 2009 er et kraftig styrkeberegningsprogram som benytter 
elementmetoden og kan analysere en konstruksjon på flere forskjellige måter, blant annet lineære 
og ikke-lineære statikk analyser.  
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Dette programmet het tidligere ”Robot Millennium” og ble da laget av Robobat, men etter at 
Autodesk i januar overtok Robobat har navnet blitt endret til det nåværende. 
 
Robot kan lese modeller lagret i versjon 2x2 og 2x3 av IFC-formatet, og kan lage analyselinjer ut 
fra geometrien, men det støtter ikke å eksport til IFC-formatet. 
 
Vi har heller ikke jobbet med Robot før dette prosjektet. Her har vi heller ikke fått opplæring slik 
som på de andre programmene. Kunnskapene har vi tilegnet oss på egen hånd. 

5.6 - STAAD.Pro 
På HiO har vi lært å bruke ”STAAD Pro” som analyseprogram. Det viste seg at dette 
programmet ikke har implementasjon av IFC-formatet, og er derfor uinteressant for vårt 
prosjekt. Dette oppdaget vi ved Rundtur 1, men siden Tekla har en god proprietær kobling mot 
Staad.Pro gjennomførte vi likevel en overføring av ”Rundtur 1”. Dette var kun for å få et 
sammenligningsgrunnlag for kvaliteten av den proprietære koblingen mot Robot. 
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5.7 - Rapport om eksport/importinnstillinger Revit - IFC 
Eksport/importinnstillingene finnes inne i Revit under 
 
File->Import/Export Settings->IFC options 

5.7.1 - Eksport 

Eksportinnstillingene kan deles i tre grupper 
1. De som er bekreftet eksportert til definert IFC – kategori. For eksempel ”Ifcspace” 

eller ”Ifccolumn” 
2.  De som er bekreftet ”Not Exported” 
3. De som har en beskrivelse, men verken bekreftet eksportert eller ikke eksportert.  

De to første kategoriene er relativt lette å tolke betydningen av.  
 
Men for gruppe 1 ser vi at det for eksempel er en rekke objekter knyttet til trapper som alle 
eksporteres som IfcStair. Det kan bety at eksportlisten omfatter flere objekter enn det ser ut til 
ved første øyekast.  
 
Har alle objektene som eksporteres til samme IFC-kategori fremdeles hver sine spesifikasjoner? 
Er for eksempel IfcWindow en sekkebetegnelse med en rekke underkategorier som ikke her er 
nærmere spesifisert? Vi ser av eksportdefinisjonene at vindu, ramme, glass og vindusåpning alle 
eksporteres som IfcWindow. Tilsvarende er det med mange andre kategorier.  
 
Den tredje eksportkategorien må vi sjekke litt mer. Anders Hassel hos CAD-Q (CAD-Q er 
forhandler av Revit) mente dette var ting som ikke ville bli leselig i et annet program, da det ikke 
ville være eksportert til IFC-formatet. Denne kategorien utgjør noe over en tredjedel av antallet 
objekter, og det virker rart om ikke noe av dette på en eller annen måte eksporteres til IFC. Vår 
antakelse er at dette er egenskaper som Revit legger inn i filen som ”PSet”, det vil si ”Property 
Set”. 
 
Det vi ser, er at alle forekomster av ”Analytical Model” er i denne mellomkategorien. Vi antar at 
analyselinjer er inkludert i analytisk modell. Når vi har arbeidet på en IFC-modell i 
styrkeberegningsprogrammet Robot, har vi sett at mye har blitt feil med analyselinjene. Vi antar at 
det skyldes at disse ikke eksporteres til IFC. Samtidig er det en rekke forekomster av ordene 
”Analytical Model” når vi studerer tekstfilen til en IFC-modell som er eksportert fra Revit. 
 
Når vi søker igjennom tekstdokumentet til en IFC-modell som er eksportert fra Tekla, finnes 
overhodet ikke ordene ”Analytical Model”. Dermed virker det ganske klart at dette ikke 
eksporteres som standard til en IFC-modell, men Revit legger det ved som ekstrainformasjon. 
Denne er tilgjengelig under grå faner inne i fremviseren Solibri, og navnene på disse starter 
nettopp med PSet_Revit_(navn på egenskap). 
 
Vi har for øvrig observert at analyselinjer inne i Robot ser ganske like ut, når IFC-modeller fra 
både Revit og Tekla behandles. Siden vi vet med sikkerhet at Tekla ikke eksporterer analytisk 
modell, må vi anta at heller ikke Revit gjør det. I alle fall ikke på standard IFC-måte, som Robot 
er i stand til å tolke. 
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Vår antakelse er at all informasjon knyttet til denne mellomkategorien behandles på tilsvarende 
måte ved eksport fra Revit. 

5.7.1.1 - Eksporterte objekter som kan være interessante i et bygningsteknisk perspektiv 

- Målsetting eksporteres ikke. Men mål kan finnes på nytt i Solibri Model Viewer, Tekla 
og Revit 

- Gulv (slab/floor) eksporteres, men det kan se ut til at det er mange tilhørende egenskaper 
som ikke er bekreftet eksportert. Disse er i ”mellomstatus” i forhold til eksport.  

o Floors Analytical Model 
o Floors Common Edges 
o Floors Cut Pattern 
o Floors Finish 
o Floors Hidden Lines 

 
Det finnes flere elementer under kategorien ”Floors” i denne statusen. Disse er det ikke uten 
videre så lette å sjekke eksporten av, da det for eksempel ikke er så lett å vite hva man skal se 
etter for å se ”cut pattern” eller andre av disse. Men vi er som sagt rimelig sikre på at ”Analytical 
Model” ikke eksporteres helt korrekt til IFC-formatet, og vi antar det gjelder øvrige objekter i 
listen også. 
 

- Merknader eksporteres gjennomgående ikke. Disse kan inneholde 
beskrivelser/merkelapper til objekter i modellen. 

- Gridnett eksporteres ikke 
- Nivåer eksporteres, men vi har observert at det ofte kun eksporteres opp til nivå 2. 

Objekter over dette refereres til forhold til nivå 2, med en høydeangivelse. Dette skyldes 
antagelig at programmene er utviklet av byggteknikere. For disse er inndeling i etasjer ikke 
så interessant, da objekter ofte kan gå over flere etasjer, og starte eller slutte midt mellom 
en etasje. Kotehøydene blir desto viktigere for disse.  

- ”Import i familier ” eksporteres ikke, hva nå det betyr 
- Senterlinjer eksporteres ikke, heller ikke rotasjonsakser 
- Masse (”Mass”) eksporteres ikke, men dette er informasjon knyttet til arkitekters arbeid. 
- Høydesnitt (Sections) eksporteres ikke  
- Sjaktåpninger eksporteres ikke. Men vi har observert at åpninger i dekker er blitt 

eksportert. 
- Armering eksporteres ikke (ser ut til å gjelde all armering) 
- Knutepunkter eksporteres ikke, heller ikke avstiving i forbindelse med disse. Men det 

kommer som ”ekstrainformasjon” som Revit legger ved, som beskrevet for analytisk 
modell tidligere. 

- Ingen typer laster eksporteres 
- Vaier eksporteres ikke  

 
Det er i tillegg en mengde andre ting som ikke eksporteres, men dette var de som ser spesielt 
interessante ut for oss.  Mye av dette er ting som er grunnleggende i forhold til styrkeberegning. 
Og mye av dette er ting som vi har observert på våre modeller ved eksport til IFC.  
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5.7.2 - Import 

Listen for import er heller slunken. Er den utfyllende? Det kan se ut til at flere objekter 
importeres enn det som umiddelbart kan telles på listen.  
 
På eksportlisten er det mange eksempler på at en gruppe objekter eksporteres under samme IFC- 
betegnelse: IfcRamp, IfcStair, IfcWall, med flere. Disse betegnelsene kan se ut til å være 
sekkebetegnelser der det behandles flere objekter knyttet til for eksempel vegger, trapper og 
lignende. Så når det på importlisten står at IfcRamp importeres som ”ramp”, betyr det kanskje at 
det følger med en rekke objekter under samme kategori? 
 
Alle objekter på importlisten er bekreftet importert. Men det er likevel to klassifikasjoner: 

- 1: Objekter som importeres som ”Generisk Modell”. For eksempel fundamenter, plater, 
armering med mer. 

- 2: Objekter som importeres direkte som ”Walls”, ”Roofs” med flere. Disse ser ut til å ha 
en ”høyere” status med sterkere funksjonalitet.   

 
De fleste objekter som importeres(ca90%), blir oppgitt til å importeres som generisk modell.  
 
Vi antar at generisk i denne sammenhengen betyr et objekt som Revit kan importere, 
men som det ikke klarer plassere i en entydig familie. Dermed ”vet ikke” Revit hvilken 
funksjon generiske objekter har. 
 
Ett objekt (IFC-beskrivelse) oppgis å importeres som ”generisk beskrivelse”. Det tilsvarer vel 
samme funksjonalitet som for tredimensjonale objekter, bare at det her handler om skrift og 
merknader.  
 
Det er en stor svakhet med importen at ikke Revit oversetter IFC – objektene til fullverdige 
Revit-objekter, klare for videre bearbeiding. Men til det er kanskje definisjonene fra IFC for 
svake/lite utfyllende? Det kan også være at Revit ikke klarer å forbinde de ulike hierarkier for 
objekter som finnes i henholdsvis IFC og Revit. Dermed får ikke objekter sin rette funksjon inne 
i Revit.  
 
Under ser vi hvor lite som kommer opp for objekter som er definert som ”Generiske”. I dette 
tilfellet er det et fundament som er merket: 

 
Vi ser blant annet at det ikke kommer opp noen valg av konkret objekt i feltet som er merket 
med gult, dermed kan vi ikke direkte skifte til andre typer fundamenter med denne velgeren. 
Vanligvis er det i Revit her mulig å velge mellom ulike objekter i samme familie, med tilhørende 
sett av egenskaper. Det kan se ut til at disse objektene ikke defineres inn i en familie av objekter, 
og dermed faller denne funksjonaliteten ut.  
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Inne i filteret er det her ikke mulig å lese at dette er et fundament. Det kommer kun frem at dette 
er et ”Generisk” objekt(merket med rød penn). Vi kan se på objektets egenskaper på vanlig måte 
ved å trykke på knappen til høyre for feltet merket med gult. Men det kommer frem svært lite 
informasjon om objektene. 
 
Når man skal velge ut et bestemt objekt som ligger tett blant andre, er det greit å kunne velge 
riktig objekt i filteret. Men når kanskje flere objekter kun beskrives som generiske, blir det 
vanskeligere å få merket av det rette og kunne jobbe videre med dette.  
 
For objekter med en ”høyere” eller mer ”direkte” status, ser det slik ut:  

 
Vi ser at det er mange valg tilgjengelig under nedtrekksmenyen merket med gult: 

 
Her har vi for eksempel mulighet til å bytte ut den aktuelle veggen med andre vegger, som har et 
sett med nye egenskaper. For eksempel tykkelse og hvilket materiale den er laget av.  
 
Vi tolker dette dit hen at dette er objekter med en sterkere beskrivelse, om enn ikke nødvendigvis 
produktspesifikk. Selv om det også er mulig; en av veggene er for eksempel laget av Leca - 
blokker. I våre forsøk har vi observert enda en inndeling: Enkelte objekter med familienavn som 
her kan byttes direkte. Mens for eksempel søyler ikke kan det. De får et familienavn, ”columns”, 
men det er ikke riktig Revit-navn, som er ”structural column”. Dermed faller en del av 
funksjonaliteten bort. 
 
Noen av objektene som ser ut til å ha en mer ”direkte” import, er 

o Horizontal Bracing 
o Columns 
o Ceilings  
o Doors 
o Furniture 
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o Railings 
o Ramps 
o Roofs 
o Stairs 
o Walls 
o Windows 

 
Denne listen ser ikke ut til å være helt fyllestgjørende. Når vi ser på gulvet i en modell som er 
laget i Revit, lagret i IFC-formatet og åpnet i Revit igjen, har dette gulvet den samme ”høye” 
statusen som objektene på listen over. Det er gitt entydig navn og tilhørende funksjonalitet som 
beskrevet tidligere. Dette til tross for at gulv ikke er inkludert i listen over. 
 
Noen av de mest grunnleggende elementene ser ut til å ha denne ”høye” statusen, mens 
for eksempel fundamenter importeres som generisk objekt. Kanskje er informasjonen om 
fundamenter litt mindre kritisk enn for eksempel søyler. Eller så klarer ikke Revit å koble alle 
objektenes hierarkier i IFC over til hierarkiet inne i Revit. Dette må igjen ha sammenheng med 
Autodesk sitt arbeid med implementasjon av IFC-formatet. 
 
Søyler trenger kanskje også en sterkere funksjonalitet inne i Revit for å fungere i modellen, 
samtidig som det er knyttet flere definisjoner til en søyle? Allikevel har vegger enda bedre 
funksjonalitet enn søyler, så det er ikke noe åpenbart mønster her. 
 
Men hvorfor for eksempel et gardinsystem eller møbler befinner seg på listen over objekter som 
er sterkere definert, er ikke så lett å forstå i vår kontekst.  
 
Her kommer en del ting fra importlista som kan være av spesiell interesse i byggteknisk 
sammenheng. De fremhevede har ”høy” status: 

- Bjelker 

- Bygningselementdel 
- Søyler 

- Dører 

- Fundamenter 
- Plater 
- Tak 

- Trapper 

- Vegger 

- Vinduer 
 
Importlisten rommer totalt 104 objekter. På eksportlisten omhandles grovt regnet tre ganger så 
mange objekter (inkludert de som eksporteres og de som ikke eksporteres, og de litt ”usikre”) 
 
Det er 102 bekreftede eksporterte objekter, men det er ikke noen utfyllende match 
mellom disse og de bekreftede importerte.  
 
Med andre ord er det ikke alltid slik at objekter som er bekreftet eksportert også er bekreftet 
importert.  
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De objektene på eksportlista som har en slags ”mellomstatus” (kategori 3) ser ut til ofte å 
være underkategorier der hovedkategorien er bekreftet eksportert.  
 
Man kunne kanskje gjette på at de grå fanene inne i Solibri Model Viewer var informasjon som 
kom fra denne ”mellomkategorien”. Men det ser heller ikke ut til å være noen helt entydig 
sammenheng her.  
 
For eksempel står det at ”structural connections” ikke eksporteres. Tolker dette til at 
knutepunkter ikke eksporteres i det hele tatt. Men på de grå fanene i Solibri ligger masse 
informasjon om knutepunkter.  
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5.8 - Modelleringsprosessen i Revit 
Vi kommer i denne prosessen til å gjennomgå to ting. Førstegangsmodellering fra en IFC-fil og 
oppdatering mot ny IFC-modell. 

5.8.1 - Opprettelse av førstegangs modell fra .IFC-fil 

Ved opprettelsen av en modell fra IFC i Revit går man til filmenyen, velger import/link og IFC 
og navigerer seg frem til der man har lagret fila. Revit oppretter da en tegning i Revit-format som 
man kan lagre. IFC-fila ligger da som basis for det man modellerer videre, men objektene er ikke 
gjort om til Revit-objekter. De er fortsatt IFC-objekter, men man kan bruke dem som referanse 
for modelleringen. 
 
Det første man må gjøre er å gå inn i fasadetegningene og 
opprette etasjene. I modellen ligger det viewpoints som 
representerer Nord, Sør Øst, Vest. Disse fungerer som 
øyne, og ser følgelig ikke hva som er bak dem. Revit legger 
ikke nødvendigvis IFC-modellen inn mellom disse, så man 
må ofte se på flere fasadetegninger for å finne modellen. 
 
Så fort man har funnet bygget, tegnet inn etasjene(verktøy: 
levels) opprettes det automatisk en plantegning. Man 
legger inn ønsket mal for hvordan disse vises, og åpner en 
av dem. Enkelte objekter vises ikke, og modellen ser noe 
fattig ut, så man må høyreklikke på et ubrukt sted inne i 
plantegningen, velge ”View Properties” og velge disiplinen 
”Coordination” for å få frem det meste. Man trykker også 
VV på tastaturet og sørger for at ”columns” er haket av og 
vises. Dette må gjøres for hver enkelt plantegning. Også 
for 3D-visualiseringa må dette gjøres. 
 
Nå har man også fått frem viewpointene for fasadetegninger. Disse velges ved å markere dem. 
Man må imidlertid velge dem ved å dra en firkant mens man holder ned venstre museknapp fra 
nedre høyre til øvre venstre i god plass rundt dem. Dette er for å få med skjulte objekter som 
hører til viewpointene. Dra dem dit du vil ha dem, og fasadetegningene oppdateres automatisk. 
Dette trenger man kun gjøre én gang, da de plasserer seg absolutt i forhold til alle plantegninger. 
 
Nå er man klar til å begynne å modellere. Alle objekter unntatt vegger må modelleres på nytt. Vi 
begynner med dekkene, da de er mest oversiktelige. Man velger 
funksjonen slab, og følger linja for hvor dekket ligger i IFC-modellen, 
sørger for at den er en sammenhengende linje, og trykker ”Finish”. Så 
går man inn i en fasadetegning og sjekker at høydene stemmer. Man kan 
også lage et snitt for å se dette bedre. 
 
Når dette er gjort lager man gridnettet. Vi har lagt dette etter 
senterlinjene i søylene. I bygg 302 var det enkelte søyler som ikke fulgte 
gridnettet. Vi har benyttet Solibri Model Viewer for å gå gjennom dette 
og se etter eventuelle særskilte grunner til at dette forekommer. I og med 
at dette var en skissemodell, var det meste på grunn av nettopp det; det 
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er en skisse. I de tilfellene hvor det ikke var noen særskilt grunn til at de ikke lå på gridet ble det 
oversett. Når alle nødvendige grid er lagt inn, finner man ut hvilke søyler som er benyttet, 
importer disse inn i Revit, og begynner å modellere dem. Til dette valgte vi å benytte funksjonen 
”Pick Architectural Columns”. Denne finner man ved å velge søyle på vanlig vis, og så i 
funksjonslinja rett over plantegningen velger man det i det som heter ”Place By:”, vist rett under. 

 
Da velger man rett og slett alle søyler av en type, og trykker finish. Nå kommer alle søylene inn 
der de var i IFC modellen. IFC-søylene eksisterer imidlertid fortsatt. Disse sletter vi, for å holde 
orden på hva vi har gjort, og at eksport av modellen senere ikke skal inneholde objekter som 
ligger oppå hverandre. Nå er det en ting som vi har gjort videre som er veldig viktig. Vi har gått 
inn i Solibri og sett på IFC-modellen for å finne ut hvor lange søylene er. I dette bygget var 
søylene gjennomgående i de fleste etasjene. Derfor har vi kun modellert de inn én gang, og satt 
høyden til å være i forhold til etasjene. Dermed kan vi gå inn i de fleste etasjene og fjerne IFC-
søylene, og holde oversikt over hva vi har fått inn.  
 
Søylene fra IFC-modellen havner 
ikke i familien ”Structural 
Columns”, men i ”Columns” inne i 
Revit. Dette betyr at man kan 
markere kun de elementene som 
heter ”columns” gjennom ”trakt-
funksjonen”. Denne fungere som 
et filert, og brukes på den måten at 
hvis man har valgt 30 objekter, kan 
man her fjerne objekter etter 
familie, men ikke etter egenskaper. 
Eksempelvis, man kan velge kun 
”Structural Columns”, men ikke kun 
Stuctural Columns av typen HE200A.  
 
Merk at man må benytte ”Pick Architectural Columns” enkeltvis for søyletypene. Man gjør det 
flere ganger hvis det er flere typer søyler som må inn. 
 
Nå som søylene er på plass ordner vi veggene. Disse er litt vanskeligere, og litt enklere. Veggene 
havner i rett familie fra IFC-fila, men egenskapene er ikke helt rett. Man velger en vegg, endrer 
type fra IFC_Wall til ønsket vegg. I bygg 302 skulle det være 300mm tykke betongvegger. Så går 
man inn i egenskapene, og haker av for at de skal være bærende, og endrer etasjereferansene. 
Grunnen er at IFC-fila som er importert har en ”etasje”, men den er ikke nødvendigvis i 1. etg. I 

Skjermbilde av ”Traktfunksjonen” i Revit, utsnitt 
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bygg 302s tilfelle var den omtrent 60 meter under kjelleren. Veggene forholder seg til den etasjen 
i utgangspunktet. Vi har endret dette til å være i forhold til etasjene som vi har lagt inn. Høydene 
refererer seg nå til våre innlagte etasjenivåer, og ikke 60 meter under kjelleren. Eventuelle høyder 
over tak og under nederste dekke er lagt inn i hhv. ”Top offset” og ”Base offset”. 
 
Det store problemet oppstår her. Når man endrer en vegg til å være 
posisjonert i forhold til etasjer 60 meter over der det tidligere var 
referert mot får man problemer med utsparinger for dører og vinduer. 
Disse er posisjonert noe snodig. De er posisjonert i forhold til veggens 
nederste etasjereferanse. I dette tilfellet havnet de da omtrent 60 meter 
over eksempelvis 1 etasje.  
 
Disse er det vanskelig å se, og det er vanskelig å flytte dem. Det man da 
gjør er at man noterer seg utsparingenes posisjon i forhold til posisjoner 
på veggen i utgangspunktet(før man endrer relasjoner mot etasjer), 
sletter dem, og tegner de inn på nytt etter at relasjonene mot etasjer er 
endret. En noe omstendelig prosess, men dessverre den enkleste. 
 
 
Nå modelleres fundamentene under bygget. En feil i modellen vi fikk 
var at MagiCad, som var brukt til å lage den opprinnelige IFC-modellen 
vi fikk, ikke klarer å sende med fundamentene på korrekt måte. IFC-
formatet har et hierarki i systemet sitt med Site(byggeplass/område), 
Building(Bygning) og objects(objekter). Fundamentene har blitt lagt til 
som egne bygninger ved eksportering fra MagiCad, og blir dermed ikke 
importert inn i Revit. Dette er en feil med MagiCad som Multiconsult 
har benyttet på modellen vi fikk herfra. Siden Solibri Model Viewer 
klarer å se dem, har vi ut fra data herfra og ved visuell sammenligning lagt inn fundamentene som 
ligger omtrent på samme sted. 
 
Etter dette har vi tegnet inn bjelkene. Da Revit har noen problemer med å benytte seg av 
informasjon fra bjelkene som er importert fra IFC har vi også her vært nødt til å benytte oss av 
Solibri. Bjelkene ”snapper”, dvs. kobler seg automatisk til, søylene, og er lette å tegne. Vi må også 
sørge for at de havner på rett plass. Dette gjøres via 3D-grensesnittet hvor vi visuelt går inn og 
sjekker at de kommer under korrekt dekke. Hvis bjelkene skal ligge i dekket eller under det må vi 
også inn i egenskapene til bjelkene og legge inn at de skal ha en avstand under eller over dekket. 
Bjelkene kan ligge skjevstilt, så dette må settes for hver ende. 
Når alt dette er gjort er vi ferdig. Eventuelle avstivingsstag tas via snitt hvor man ”tegner på 
gridet”. Det vil si at du velger hvilket grid du vil at staget skal havne i, velger verktøyet ”bracing” 

Utsparing som har havnet 
over modellen etter at man har 
redigert veggen. 
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5.8.2 - Oppdatering mot ny IFC-modell 

Når vi skulle oppdatere modellen min mot en ny revisjon fra Multiconsult har vi to muligheter. 
For å forklare noe grunnleggende først. Revit klarer ikke å legge inn en IFC-modell i en allerede 
eksisterende Revit-modell. Når man importerer IFC-modellen opprettes det automatisk en ny 
modell man skal bruke. Så for å oppdatere kan man enten begynne helt på nytt og gjøre som vi 
nettopp forklarte, eller så kan vi forsøke meg på å få inn en referansemodell. Siden Revit lar deg 
hente inn en Revit-modell som referanse i en annen Revit-modell benytter vi oss av dette. 
 
Vi tar den nye modellen, kall den IFC_Revisjon01, og gjør som sist, bortsett fra at vi ikke legger 
inn noen objekter. Vi legger inn etasjer og grid, og lagrer den. Etasjene gir vi samme navn som i 
den opprinnelige, men med endelsen ”R01”. Synligheten og malene til plantegningene blir også 
endret som sist og viewpoints flyttes til passende plassering. Nå har vi en ny Revit-modell 
bestående av importerte IFC-objekter, med etasjehøyder og grid korrekt plassert. Nok en gang 
fulgte ikke fundamentene med, men dette overses i denne modellen for nå. Denne filen får nå 
filnavnet ”UiSbygg302-Revisjon01-REN-IMPORT.rvt”. Den gamle modellen som skal 
oppdateres kaller vi UiSbygg302-Revisjon00.rvt 
 
Før vi starter med å oppdatere den gamle modellen tar vi en sikkerhetskopi før vi begynner. 
Originalen jobber vi videre med. Forskjellen fra forrige gang er at vi nå kan legge inn revisjon 
01som en referansemodell inn i den gamle revisjon 
00. 
 
Dette er en viktig forskjell. I stedet for å opprette en 
ny Revit-fil ved import av IFC, legger Revit inn 
Revit-fila med revisjon 01 inn i Revit-modellen av 
revisjon 00. Altså, vi åpner den gamle 
modellen(UiSbygg302-Revisjon00.rvt), trykker File-
>Import/Link->Revit og navigerer meg frem til fila 
vi nettopp lagra som ”UiSbygg302-Revisjon01-REN-
IMPORT.rvt”. Nå er det viktig at man velger 
Positioning til å være ”Auto – Origin to Origin”. 
Trykker Open, venter litt og nå har den nye 
modellen havnet som et 
referanseobjekt i den gamle. I 
motsetning til forrige metode får man 
ikke nå inn enkeltobjekter fra den 
reviderte. Den linkede modellen 
havner som ett enkelt stort objekt. 
En stor masse kan man si. 
 
Nå går man inn i en fasadetegning og 
endrer etasjehøydene. Man benytter 
seg av move-kommandoen og flytter 
etasjene i den gamle sånn at de 
stemmer med den nye. Så går man 
inn i en plantegning og forsikrer seg 
om at posisjonen er lik ved et hjørne. 

Dialogboks for import av referansemodell fra Revits proprietære format 

Oppriss av fasade med referansemodell importert. Legg merke til at vi nå har 
fått inn etasjehøyder for både referansemodellen og arbeidsmodellen 
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Så begynner man med å flytte gridene for den gamle så de matcher den nye. Siden søylene flytter 
seg med gridene havner de nå korrekt, og bjelkene er relatert til søylene. Enkelte bjelker må 
imidlertid modelleres på nytt, da man har fått en retningsendring. Tverrsnitt for bjelker, søyler og 
vegger endres så de passer med revisjonen, nye objekter legges til og endret plassering fikses.  
 
Etter å ha gjort alt dette kan man eksportere modellen til IFC-format og benytte et program som 
Solibri Model Checker. Her kan man benytte seg av en funksjon for å sammenligne to ifc-
modeller og finne forskjeller mellom dem. 
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5.9 - Modellering i Tekla 

 
Først kan det nevnes at før vi begynte å modellere gikk vi på et 5-dagers modelleringskurs i Tekla. 
Programmet har et ganske avansert brukergrensesnitt med mange funksjoner som kan 
effektivisere arbeidet ditt så kurset var veldig nyttig for oss. Det er av samme grunn også viktig å 
ha gode supportkanaler.  Vi skal nå gjennomgå et lite eksempel for å vise litt om hvordan man 
jobber i Tekla. 

5.9.1 - Gridnettet 

Dette gridnettet er alltid det første man ser når man påbegynner en ny modell. Som oftest starter 
man med å tilpasse det til din modell. For å modifisere dobbelklikker du på gridnettet.  

 
 

 
 
  

Standard gridnett som du får opp når du starter en ny modell 
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5.9.2 - Importering av IFC modell 

Når vi skal modellere et bygg starter vi ofte med å hente inn en IFC modell, vi får da den opp 
som et referanseobjekt. Du får da inn geometrien til konstruksjonen, men det ligger ikke noen 
informasjon om dimensjoner eller knutepunkter. Men den kan være fin å modellere etter og man 
kan snappe til dens hjørne og endepunkter.  

 
Vi kan her se at hele referansemodellen lyser når man holder markøren over den. Det vil si at den 
regnes som et og samme objekt. Avstanden mellom søylene måles og gridnettet tilpasses til dette. 
For å tydeliggjøre det vi modellerer, settes statusen for referanseobjektet til ”hidden”.  
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5.9.3 - Egenskaper til objektene 

Vi starter med å modellere søylene. Først dobbeltklikker man på stålsøyleikonet for å velge 
egenskaper for søyla.  

 
I vinduet til venstre kan du angi både søyletverrsnitt, materialkvalitet osv. I vinduet til høyre 
velger du hvordan du vil at søyla skal plasseres i forhold til punktet du angir (foran, bak, til 
venstre for osv).  Her kan du også angi lagerbetingelser for objektet, men vi lar den stå på default.  
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5.9.4 - Modifisere objekter 

Du kan når som helst endre egenskaper for objektene, siden to av de innvendige søylene skal 
være høyere dobbelklikker vi igjen på søylesymbolet endrer ”top level” til 7000, merker søylene 
og klikker ”modify”.  
Du har tilsvarende menysystem for bjelker. Vi velger bjelke IPE 270 og velger strekk ved å 
snappe senter til senter mellom søylene. 

 
 

5.9.5 - Funksjonen Positon 

Vi velger HD265 dekker og velger ”position left” i position menyen. Så snapper vi fra A-1 til  
D-1, da vil hulldekket legge seg til ventre for linja du trekker. Du kan enkelt flytte på objektet ved 
å endre denne verdien. Du kan legge det både over, under og til siden for, eller midt i linja du 
trekker.  

5.9.6 - Snappe funksjonalitet 

Du har en menylinje med forskjellige snappe funksjoner. Du kan her for eksempel velge om du 
vil snappe til endepunkter(firkantsymbol), midtpunkter(trekantsymbol) eller senterpunkter 
(sirkelsymbol), eller til alle sammen på en gang. Vi foretrekker å kunne snappe til alle tre.  
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5.9.7 - Kopieringsfunksjonalitet 

I tillegg til normal kopiering har du også noen spesialiserte metoder. Vi vil nå kopiere dekket 
langs hele bjelkelengden. Velger dekket � høyreklikker � copy � copy special � linear.  

 
Vi velger dY til 1200 siden hulldekkene er 1200 brede og dermed kommer de kant i kant. Det 
siste dekket kommer litt utenfor og må beskjæres. Vi kan også bruke funksjonen i X og Z retning.  

5.9.8 - Beskjæring av objekter 

Man velger funksjonen ”cut part with line”.                                             
Deretter velger du objektet som skal beskjæres og angir to punkter langs aksen du vil kutte, så 
velger du hvilken av delene du vil fjerne.  

 
Vi kutter også til utsparinger til de høye stålsøylene. Da bruker man ”cut part with polygon”-
funksjonen. Den fungerer på samme måte som ”cut part with line”, 
bare at du angir hjørnene området duønsker å fjerne, og avslutter med 
midthjulet.  
 
Til høyre ser du dekket tilkuttet rundt søyla.  
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Videre forhøyes søyla i punkt 3-D til 7000 og legger et plasstøpt dekke over. Dekket legges 
200mm utenfor hver søyle.  Vi setter så på fundamenter under hver av søylene. Da har vi fått opp 
grunnkonstruksjonen.  
 

 
 
 

5.9.9 - Bruk av makroer i knutepunter 

Vi legger nå inn informasjon om knutepunter. Vi kan da bruke makroer som utgjør et komplett 
knutepunkt. Vi ser her et utvalg av forskjellige knutepunkter.  
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Vi kan så sette på noen fundamenter til søylene.  Vi starter med å dobbeltklikke på den 
forbindelsen vi ønsker mellom fundamentet og søyla.  

Her har vi mulighet til å kunne sette 
skreddersydde verdier for det enkelte 
knutepunkt. Vi kan stille inn så å si 
alle ønskelige parametere. Det være 
seg avstander til kanter, 
boltedimensjoner antall bolter pr. 
rekke og antall bolterekker.  
Disse makrofunksjonene er enormt 
arbeidsbesparende ved 
knutepunktsmodellering.  
Det finnes imidlertid tilfeller hvor 
man ikke kan benytte en ferdiglagt 
makro, man har da muligheten til å 
definere sin egen. 
 
 
 
 
 
 

Vi lar verdiene stå på default setting og trykker ok. Deretter velger vi hvilken søyle den skal festes 
til, deretter tilhørende bjelke. Programmet skiller på rekkefølgen man velger objektene i og kutter 
til i forhold til det objektet man velger først. 

 
Da får vi et fiks ferdig knutepunkt, makroen har nå også automatisk kuttet til bjelken slik at den 
stopper ved søylens flens. Vi kan nå enten gjøre tilsvarende på alle knutepunkt, eller vi kan bruke 
kopifunksjonen.  
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Nå vil vi ha en stålplate under hver av søylene for å fordele kreftene ned i fundamentet. Vi velger 
makroen baseplate (1042). Man trykker så først på søyla, deretter på fundamentet. Tilsvarene for 
å få plater mellom dekke og søyle som vist på utklipp t.v.  

  

5.9.10 - Forskjellige visninger  

Vi kan lage våre egne visninger av modellen hvor vi kan velge hvilken side vi vil se den fra. Vi 
lager gjerne de forskellige visningene ut fra Gridnettet. Vi får opp en liste med forskjellige 
visninger ved å trykke View → Create view of modell → Along gridlines → Create. Du får nå 
opp alle gridlinjene og alle planene på en liste hvor du velger ønsket visning.  

Du ser her konstruksjonen fra et snitt i akse A, også kalt ”view A” i Tekla.  
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5.9.11 - Forskjellige visningsmetoder  

Vi har tre måter å se konstruksjonen på som vi bruker mye.  
 

- Vanlig visning (Hurtigtast: Ctrl+4) 

- Gjennomsiktig visning (Hurtigtast: Ctrl+1) 

- Halvt gjennomsiktig visning (Hurtigtast: Ctrl+2) 
 

5.9.11.1 - Gjennomsiktig visning 

Her ser vi bare strekene som utgjør kantlinjene, resten av konstrusjonsdelene er gjennomsiktige. 
Dette gjør det lett å merke punkter som ikke er direkte synlige. 
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5.9.11.2 - Halvt gjennomsiktig visning 

 
Her er alle deler delvis gjennomsiktige, noe som kan gi en bedre forståelse av konstruksjonen 
samtidig som du kan merke punkter som ikke er dirkekte synlige, men det er ikke så lett å merke 
skjulte punkter som i den gjennomsiktige modellen.  
 

 

5.9.12 - Noder for analysemodell  

Når vi skal eksportere modellen til Robot vil dette programmet danne en trådmodell for analyse. 
Denne modellen baserer seg på noder fra Tekla. Disse får vi se dersom vi åpner dialogboksen 
”Analysis & Design Models” og så merker de objektene vi ønsker å se nodene til og så trykker 
”Update And Show”.  
Vi kan se analyselinjene mellom stålbjelker og hulldekker, slik de skal bli i Robot. 
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6 - Rundtur 1 og 2 
Vi har modellert to mindre prøvemodeller, som piloter. Disse har vi kjørt igjennom den samme 
prosessen som vi senere i rapporten skal ta Studenthuset igjennom.  
 
Det vil si at Prøvemodell1 og 2 er modellert parallelt i Revit og Tekla, og overført til Robot både 
gjennom en proprietær prosess og via IFC-formatet.  
 
Deretter har vi gjort styrkeberegning på modellene, og resultatene er vurdert både isolert og målt 
mot resultatene fra motsatt format (Proprietært/IFC) og målt mot motsatt program 
(Revit/Tekla). 
 
Gevinsten med dette er å få en gjennomkjøring i liten skala, før hele studenthuset kjøres 
igjennom, med all sin kompleksitet.  
 
Under ser vi prosessdiagram som Prøvemodell 1 og 2 er kjørt igjennom, og som også skal gjøres 
med Studenthuset  
 

Målet er å 
- Få en erfaring i det å tegne likt i revit og tekla 

- Kunne utforske eksport til IFC med et begrenset antall elementer. Gir bedre oversikt. 

- Avdekke data som eventuelt ikke eksporteres til IFC fra revit/tekla. 

- Studere funksjonalitet i forbindelse med import av IFC-modell, både inn i Revit, Tekla og 
Robot 

- Prøve å kjøre styrkeberegning på modellene i Robot og lære å bruke programmet 

- Utvikle arbeidsmetoder for å dokumentere grad av IFC-implementasjon i Revit, Tekla og 
Robot. 

- Gå opp supportlinjene våre 
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6.1 - Rundtur 1 
Vi har modellert en enkel modell bestående av følgende 
elementer: 

- 2 Fundamenter, Betong B35, 900x900x900mm, 
senteravstand 4000mm 

- 2 Søyler, HUP (RHSS) 200x200x10mm, sentrisk 
på hvert fundament, høyde 4000mm 

- 1 Bjelke, HE200A, mellom søylene, OK søyle i 
samme høyde som OK bjelker 

- Linjelast, 4kN/m, lokalisert på bjelken, virkende 
nedover, fra knutepunkt til knutepunkt lokalisert 
sentrisk i søylenes overkant. 

 

6.1.1 - Modelleringsprosessen 

Å modellere likt i så liten skala viste seg enkelt. Vi kunne bare tegne en liten skisse med 
nødvendige data, og modellere etter den. Det var også ganske lett å legge på laster. 
  
Knutepunktenes egenskaper ble definert, uten at det var mulig å se visuelt på modellen hva slags 
forbindelser som lå inne. Om programmene har valgt sveis eller bolter er ikke mulig å se. 
  
Det ser ut til at både Revit og Tekla helst plasserer bjelker mellom søyler. Så plasserer vi lastene 
på overkant av bjelken.  
 
Å få like modeller vil bli mer komplekst når vi går opp i størrelse. Da vil vi antagelig trenge 
Solibri Model Checker med tilhørende hjelp fra Multiconsult, for å sikre identiske modeller i revit 
og tekla.  

6.1.2 - Eksport Tekla/Revit – IFC 

I denne delen er Prøvemodell 1 eksportert fra henholdsvis Tekla og Revit over til IFC-formatet.  

 

6.1.3 - Eksport Revit - IFC 

 
Å lagre fra Revit til IFC - format gikk veldig greit. Vi brukte formatet IFC 2x3, som er det som er 
den nyeste versjonen av IFC-formatet som er tilgjengelig i dag. 
 
Når det gjelder eksporten til IFC, har Revit en mengde innstillinger om hva som skal eksporteres, 
og hvordan. Definisjonene er hentet fra Building Smart, som administrerer IFC-språket 
internasjonalt. Men Autodesk har blant annet valgt å ikke eksportere laster eller grid, sammen 
med svært mye annet. Figuren under viser et utklipp fra Revit sine eksportdefinisjoner til IFC. 
Disse er nærmere beskrevet i egen del av rapporten. 
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Vi ser blant annet at laster (merket med gult) ikke eksporteres. 
 
Det er mulig å endre eksportdefinisjonene ved hjelp av programsnutter fra nettet. Foreløpig har 
vi kun funnet definisjoner som endrer eksport av elementer for bruk av arkitekter. Noen slike er 
tilgjengelige på sidene til Autodesk:  
 
http://revit.autodesk.com/LIBRARY/HTML/Revit%20Instruction%20&%20Help%20Samples
/IFC/index.html  (sist brukt 26.05.2009) 
 
På hjemmesidene til Building Smart er også slike snutter tilgengelig. 
 
 Å måtte legge inn lastene på nytt er tidkrevende, og kan være en kilde til feil. Dersom IFC-
modellen i fremtiden skal brukes til styrkeberegning bør laster kunne følge modellen. 
 
Vi har vært i kontakt med Håvard Vasshaug fra CAD-Q, og har fått adressen til nettsiden der 
IFC 2x3 ligger definert: 
 
http://www.iai-tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/index.htm (sist brukt 26.05.2009) 
 
Der er det også en del definisjoner for laster. På dette stadiet undres vi om disse kan være 
mangelfulle. Senere i rapporten viser det seg at alle nødvendige definisjoner er tilgjengelige i 
IFC2x3. 
 
 Vasshaug hadde gjort et kort forsøk på å skrive definisjonene manuelt inn i Revit, men da ble 
ingenting synlig i Solibri Model Viewer. Det kan igjen skyldes at denne heller ikke har disse 
definisjonene inne, eller eksporten fra Revit var ikke vellykket.  
 
For øvrig ser det ut til at de data som er nødvendige for oss er med, med unntak av laster, 
muligens analyselinjer og en del knutepunktsinformasjon 
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6.1.4 - Eksport Tekla – IFC 

Når Prøvemodell 1 var ferdig i Tekla, ble den eksportert til IFC-format ved å merke de 
elementene vi ville ha med i IFC-eksporten og gå til 
 File → Export → IFC → eksporter.  

 
Vi ser her dialogboksen som kommer opp når vi skal eksportere modellen til IFC format.   
 
Det vil si at det er mulig å gjøre innstillinger for hvert enkelt objekt, i motsetning til Revit, der alt 
eksporteres i en operasjon. Allikevel er det ikke så mange innstillingsmuligheter, så gevinsten 
synes ikke å være så stor.  
 
Deretter studerte vi modellen i Revit, Tekla og Solibri Model Viewer. Det vil si, inne i Tekla er 
det som sagt kun mulig å se IFC-modellen som et referanseobjekt, ikke som enkeltobjekter. 
Dermed er det heller ikke mulig å studere enkeltobjekters egenskaper inne i Tekla, på en modell 
importert via IFC-formatet. 
 

6.1.5 - Utforsking av IFC-modellenes egenskaper 

Her skal vi utforske kvaliteten til IFC-versjonene av Prøvemodell 1, både den som er laget i Tekla 
og den som er laget i Revit.  
 
Vi ser både etter egenskaper ved enkeltobjekter, funksjonalitet og generelle problemstillinger 
knyttet til at modellene nå er i IFC-format.  

6.1.5.1 - Revit - IFC – Revit 

Her ser vi først på generelle problemstillinger som melder seg ved skifte av format.  
- Når filen åpnes er nord-øst-syd-vest-merkene borte. Disse fungerer som programmets 

”øyne” og gjøre det mulig å se modellen i oppriss. ”Øynene” kommer inn når vi endrer 
innstillinger for discipline fra architectural til coordination. (Høyreklikk inne i 
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tegneområdet, gå til egenskaper). Denne endringen i innstillinger må vi gjøre i alle views.  
Nord-øst-syd-vest-merkene må vanligvis flyttes, slik at de omkranser bygningen. Dette er 
nødvendig for å få opp fasadetegningene. At Revit her som standard velger 
”architectural” antar vi skyldes den valgte malfilen (template). 

- Vi får en advarsel om at midlertidig byttefil ikke kan åpnes (error 20056). 

- Når elementer merkes og man sjekker egenskaper, kommer det frem forholdsvis lite 
informasjon. Fundamentet mangler betegnelse og materialet mangler. Lengdemålene kan 
heller ikke leses direkte i objektegenskaper, men kommer frem når pekeren går mot 
objektet. Da kommer også betongfasthet frem. Se bilde under. 

 

- For å få enkelte objekter synlig, må 
synlighetsinnstillinger justeres for hver 
gang en IFC-fil åpnes i Revit(se utsnitt 
av skjermbilde til høyre) 

- Gridnett følger ikke med på rundturen, 
og må tegnes opp på nytt. Hvilket 
selvsagt er arbeidskrevende. Det kunne 
i alle fall vært nyttig å velge om det skal 
være med. 

- Nivåer eksporteres fra Revit og kan 
importeres tilbake. Senere i rapporten 
viser det seg at det ofte kun er tatt med 
nivåer opp til nivå 2. Alt over dette er 
referert til underliggende nivåer med 
høydeangivelse, men antallet 
tilgjengelige nivåer har vi sett kan variere i ulike modeller. 

- Ved eksport til IFC er det mest påfallende tegnet på at noe har blitt borte, det faktum at 
linjelasten ikke eksporteres. Dette har vi sett i Revit sine innstillinger for eksport til IFC 
der laster er angitt som ”NOT EXPORTED” 
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- Objekter skifter status etter en rundtur via IFC. For eksempel blir ”structural column” nå 
i stedet tolket med familienavnet ”column”. Dermed er antagelig funksjonaliteten til 
objektet endret. Mer om det senere i rapporten.  

6.1.5.2 - Objektenes egenskaper 

Her studerer vi hvilke egenskaper som vi enten har beholdt eller mistet ved de enkelte objekter 
som utgjør Prøvemodell 1. 
Søyler 

- Tolkes nå som ”column” og ikke lenger ”structural column” 

- Alle mål er med 

- Stålkvalitet er med 

- Plassering i forhold til nivå 1 og høyde 4000mm over er med 

- Beveger seg fremdeles med gridnett (Er merket av for det inne i egenskaper) 

- IFC-parametre: 
o Har fått en identitet, en GUID 
o Det er oppgitt at den er lastbærende 

- Knutepunktsinformasjonen som ble definert i Revit har ikke fulgt med. Denne er 
vesentlig i forhold til å kunne bruke dataene til styrkeberegning.  

- Materialkvalitet og bjelkebetegnelse følger med 
 
Bjelke 

- Før den ble eksportert til IFC, gikk den under betegnelsen ”structural framing (girder)”, 
mens den nå gjenkjennes under familienavnet ”structural framing (other)” 

- Tverrsnittsdata er med 

- Plassering i forhold til nivå 1 er med 

- Stålkvalitet er med 

- Har fått en IFC – identitet, en 
GUID. 

 
Fundamenter  

- Gjenkjennes som ”generisk modell”, 
og ikke lenger som ”structural 
foundations” som den opprinnelig 
het i Revit proprietært format. 

- Når vi markerer fundamentene og 
går til ”egenskaper” kommer bare 
informasjonen til høyre frem. 

- Vi får her ikke informasjon om 
verken hva slags familie objektet er i, 
eller hvilken type det er. Før eksport 
til IFC var vesentlig mer informasjon 
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tilgjengelig under objektegenskaper. 

o Men det er tydelig at informasjonen finnes der, objektene får rett plassering og 
riktige mål. Når musa føres over fundamentene, vises følgende: 

 
o Vi ser altså at det er en generisk modell, et punktfundament B35 betong, med 

målene tilgjengelige. Generiske modeller har ingen familiebetegnelse inne i Revit. 
Antagelig klarer ikke Revit gjenkjenne deres funksjon. Dermed får de heller ikke 
familienavn, noe som er sterkt knyttet til funksjonaliteten til objektet. 

o Fundamentet har også fått en IFC-identitet, en GUID.  

Knutepunkter 

- Definisjoner for kraftoverføring og innspenningsforhold ble definert inne i Revit, under 
objektets egenskaper.  

- Disse fulgte ikke med ved eksport til IFC. Når IFC-modellen igjen ble studert i Revit og 
vi gikk inn på objekters egenskaper, er ingen opplysninger om knutepunktene tilgjengelig 

Man kunne spørre seg om knutepunkter er eksportert, men ikke importert tilbake. En 
gjennomgang av eksportinnstillingene i Revit viser at knutepunkter ikke eksporteres. 
 
 Samtidtig ser vi lenger ned i rapporten, at heller ikke Solibri Model Viewer viser noe om 
knutepunktsinformasjon, unntatt i spesielle faner som vi først antok var en Revit-spesialitet. 
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Senere har det vist seg at det er fullverdig IFC-informasjon, men at informasjonen ikke er lagret i 
helt riktig i forhold til hirarkiet i IFC-standarden.  
 
Solibri har støtte til å lese denne informasjonen, som kommer frem under grå faner. Når det 
gjelder Tekla, Robot, og faktisk også Revit selv, har de ikke støtte til å lese denne informasjonen. 

 
Viser Revit så lite informasjon om objektene, siden IFC-objektene ikke er fullverdige Revit-
objekter, med derav redusert funksjonalitet?  

6.1.6 - IFC-modellen åpnet i Solibri Model Viewer 

For å få en mer nøytral vurdering av hvilke egenskaper 
som følger modellen og objektene ved overføring til IFC-
formatet, har vi brukt Solibri Model Viewer som referanse.  

6.1.6.1 - Revit – IFC – Solibri 

Når vi brukte Solibri Model Viewer til å åpne IFC-filen 
som er laget i Revit, får vi følgende resultater. 
 

Bjelke  

- Når musa føres til bjelken, kommer sentrale data 
frem(t.h.) 

- Inne i oversikten over egenskaper kommer 
materiale og sentrale geometriske data frem på 
faner med sorte tittelbokstaver.En av disse er vist 
under. 

 
- Alle geometriske data er med  

- Knutepunktsinformasjon/endeforhold er med 

- Nivåplassering er med 

- Vet ikke om analyselinjer er med 

- Det finnes en rekke faner med grå fanetitler. Disse fanene gir svært utfyllende 
informasjon, blant annet om knutepunktsegenskaper. Men disse er et ”property-set” 
eksportert fra Revit. De er lagret i IFC-formatet, men kategoriseringen av objekter er ikke 
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helt standard IFC. Solibri har allikevel støtte for å lese ut denne informasjonen. Det 
spesielle er at vi får frem mye mer informasjon om objektene her, enn vi gjør inne i Revit 
selv, når den åpner en IFC-fil. Også Tekla har litt ”ekstra” informasjon under grå faner, 
men det er mye mindre enn Revit 

- Vi viser to eksempler på slike faner under 

 
Den gulmerkede funksjonaliteten over handler om at analyselinjer skal kunne gjenkjennes og 
brukes. Men denne informasjonen ligger altså under en av Revit-fanene, og er antagelig ikke helt 
fullverdig IFC-informasjon. Vi ser i alle fall senere i oppgaven at verken Tekla, Revit eller Robot 
er i stand til å lese denne informasjonen.  
 
Søyle: 

- Her kommer informasjon frem tilsvarende som for bjelke, og det finnes også mye 
”ekstrainformasjon” under grå faner: 

 
 

  

Her ser vi at Revit legger ved knutepunktsinformasjon som kan leses i Solibri 

 

Vi ser over at blant annet funksjonalitet knyttet til lastbæring er med 
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Fundamenter:  

- Samme type sentrale informasjon som for søyle og bjelke.  

- Sentral informasjon vises når musa føres mot objektet: 

 
 

- Når man flytter på aksene, følger fundamentene med 
 

 
 
Vi har brukt Solibri Model Viewer som en referanse, og laster og knutepunktsinformasjon så ut 
til å være borte. Vi forutsetter at denne er pålitelig, selv om det er en gratis programvare som alle 
kan laste ned.  
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6.1.6.2 - Tekla - IFC - Solibri Model Viewer 

Også for IFC-modellen eksportert fra Tekla har vi brukt Solibri som en referanse. Vi gjorde også 
en viss utforsking ved å åpne modellen i Revit og studere egenskapene.  
 
Når vi åpnet IFC-modellen fra Tekla inne i Solibri, fikk vi med 

- Materialkvalitet for alle objekter 
- Stålbjelkeprofil 
- Geometri til betongfundamenter 
- Plasseringen til alle objektene 
- Mengder av byggematerialer i m3  

 
Vi savner derimot  
 

- Laster 
- Informasjon om knutepunkt 
- brukerdefinerte attributter som 

o Brannklasse. 
o Eksponeringsklasse. 
o Bestandighetsklasse. 
o  Gridnett 

 
Eksempel på profilinformasjon fra forskjellige objekter sett i Solibri Model Viewer.  
 
Under ser vi profilinformasjon for betongfundament. Vi ser at målene er med, og øvrige faner 
viser omtrent samme informasjon som for modellen som var laget i Revit, unntatt for grå faner.  

IFC-profil for fundamentet 
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Som for Revit, finnes det her også en ”grå fane” som viser informasjon spesifikt knyttet til Tekla, 
og som antageligvis ikke er fullt ut IFC-kompatibel.  
 
Tekla har et begrep som kalles GUID inne i sitt proprietære format. Også IFC-objekter utstyres 
med en GUID som angir identiteten. Disse har ikke identiske verdier og må ikke forveksles. 
  
Men Tekla utstyrer IFC-objektene med en BAT-ID, og denne er identisk med den BAT-ID 
objektene har inne i Tekla. Dermed kan objektenes identitet spores sikkert mellom de ulike 
formatene.  

 
 

  

IFC-profil for bjelke, vi ser grunnleggende geometriske data 
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6.1.7 - Bruk av Staad.Pro 

Opprinnelig i dette forsøket tenkte vi å bruke styrkeberegningsprogrammet Staad.Pro. 
 
Vi forsøkte å importere IFC - filen til Staad.Pro. Det viste seg umulig, da dette programmet ikke 
har støtte for IFC. En telefon til forhandleren EDR bekreftet dette.  
 
Ved forsøk på import av IFC-modell, kommer beskjed om at dette ikke er en gyldig kommando. 
 
Når vi forsøker å importere, kommer disse valgene: 

 
Det er heller ikke mulig å eksportere til IFC fra Staad.Pro, dette er alternativene for eksport: 

 
Staad.Pro kan heller ikke importere direkte fra Revit, men det er mulig å få til en overføring via 
formatet CIS/2. Antagelig finnes det plug-ins som kan ordne denne forbindelsen.  

 
Når det gjelder Tekla og Staad.Pro, har vi fått til en god proprietær forbindelse. Etter kontakt 
med support hos forhandleren EDR ble det opplyst om at vi burde eksportere fila i et .std-
format. 
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Vi forsøkte å gjennomføre en eksport via .std format (Staad.Pro’s proprietære format). Vi får 
altså eksportert analysemodellen til Staad.Pro via en plug-in. Dette er en proprietær løsning og 
dermed ikke helt det vi ser etter, men vi tar en titt for å se på kvaliteten av overføringen.  

 
Vi får opp en dialogboks hvor vi blant annet tillates å velge hva vi skal eksportere (for eksempel 
stålkomponenter) og lasttilfeller med lastfaktorer.  
 
Tekla åpner da Staad.Pro automatisk, vi har fått eksportert trådmodell, bjelketverrsnitt og 
materialkvalitet. Vi ser videre at også laster og egenlaster har kommet med. 

 
Vi har også fått overført analysekommandoer slik at vi kan kjøre analysen direkte etter 
overføringen. Vi legger også merke til at geometrien ble overført slik at 
knutepunktene/analyselinjene møtes og fungerer som en sammenhengende konstruksjon.  
Dermed analyserer Staad.Pro det som en statisk stabil konstruksjon.  
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Siden vår oppgave har hovedfokus på IFC-funksjonalitet, ser det ut til at vi er kommet til veis 
ende i vår bruk av Staad.Pro. Vi går over til å bruke styrkeberegningsprogrammet Robot 
Structural Analysis Professional 2009 heretter.  
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6.1.8 - Proprietær overføring Revit – Robot, via Revit Extensions 

 
Etter installering av ny og oppdatert 
versjon av Revit Extensions fungerer 
koblingen mellom Revit og Robot 
proprietært veldig bra. Alle 
elementene overføres fint til Robot, 
men fundamentene er ikke synlige. 
Det virker ikke som om Robot 
dimensjonerer dem, men man kan se 
at de er der som innspenning på 
søylene. 
 
Av egenskaper har Robot fått inn alle 
nødvendige tverrsnittsdata. 
 
Alle laster kommer med over fra 
Revit, men uten at det var tiltenkt har 
alle elementene fått lastvirkning av 
egenlast. Dette ble ikke definert i Revit, men Robot 
legger det automatisk inn.  
 
Problemet er bare at Robot har hentet et element av 
materialet ”Stål – S355” hvor egenvekten ikke er 
angitt inne i Robot. Hvis vi endrer material til 
STEEL får vi fortsatt ikke angitt dette. Det er dette 
som er angitt som ”RO” i bildet til høyre. 
 
For å endre dette, må tverrsnittsdata legges inn i 
Robot. Ved overføring fra Revit får man valget 
mellom å endre til nye tverrsnitt automatisk, bruke standard 
tverrsnitt, eller definere selv.  

 
For at man skal kunne se Resultatene fra styrkeberegningen må man gå inn på  
Analysis → Calculations. Hvis man gjør endringer på laster eller andre betingelser trykker man 
”Calculation Restart” for å oppdatere resultatene. 
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6.1.8.1 - Resultater av styrkeberegning 

Resultatene er vist i bildet under. Som vi ser stemmer resultatene overens med hva vi skulle 
forvente. Eneste avvik er at momentet for søylene havner under Mz, noe som henger sammen 
med hvilken vei søylene er orientert. Dersom de snus 90 grader vil momentet komme frem under 
My; sterk akse. Dette skyldes at momentene vises i forhold til lokale akser på objektene. Dermed 
må vi selv definere sterk akse i den retningen som er riktig i vår modell.  
 
Aksekorset vi ser i nedre venstre hjørne på skjermsnittene fra Robot viser globale akser.  

Under ser vi skjærkreftene for bjelke 
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6.1.9 - IFC-overføring fra Revit til Robot   

Her gjør vi forsøk på å få Robot til å gjøre styrkeberegning på IFC-modellen som opprinnelig er 
laget i Revit.  
 
Ved import av IFC-modeller inn i Robot må filtype velges til å være IFC-format. Robot kan åpne 
mange ulike formater, og IFC er ett av dem. 

 
Modellen kommer fint inn, men lastene har ikke kommet med. Vi antar her at de ikke er 
eksportert fra Revit. Vi ser imidlertid også andre avvik på modellen under. Vi ser at analyselinjene 
ikke treffer hverandre, slik de gjør ved proprietær overføring.  
 
Robot har tegnet opp analyselinjer sentralt plassert i tverrsnittene, i hele elementets lengde. Robot 
har ikke forlenget analyselinjen til bjelken, slik at den kan treffe søylene. I hver ende av 
analyselinjene har Robot satt på noder.  
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Etter å ha endret tverrsnittsegenskapene for søylene 
kommer korrekte tverrsnittsdata inn som vist til høyre. 
 
Videre må analyselinjene endres for at de skal stemme. 
Dette gjøres ved kommandoene ”Extend” og ”Trim” 

  
 
 

Vi har imidlertid fortsatt for mange noder. Antall 
noder etter endringene er 7. 
 
 
Bjelken bør endres til å ligge mellom toppnodene 
til søylene, og de gamle nodene slettes. Søylene blir 
nå kortere enn hva de egentlig skal være. I IFC 
importen blir søylene 3,91 m. For at høyden skal 
bli korrekt flyttes de øverste nodene så søylene får 
lengde på 4 meter. 
  

Egenskapene for en av søylene 

Nedtrekksmenyen for ”Edit” hvor man 
finner ”Extend” og ”Trim” 

Oversikt over objektene, hvor vi 
ser alle nodene som er lagt inn i 
analysemodellen 

Egenskapene for bjelken. 
Under ”Geometry” og 
”Node 1” og ”Node 2” kan 
vi endre hvilke noder bjelken 
starter og slutter i. 
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Videre må opplagerbetingelsene angis. Her har den allerede importert fundamentet som et 
opplager, og den angis som lager ved bunnen av søylene. Overgang søyle/bjelke lar vi stå urørt. 
 
Lastene legges inn, og vi kjører styrkeberegning: 
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6.1.9.1 - Resultat av styrkeberegning: 

 
Øverst ser vi momentfordelingen, og nederst ser vi skjærkrefter. Vi tolker disse resultatene til å 
være sannsynlige, ut fra hvordan momenter og skjærkrefter fordeler seg.  
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6.1.10 - Overføring, Tekla – Robot 

I denne delen utforsker vi funksjonalitet og egenskaper ved å overføre Prøvemodell 1 fra Tekla til 
styrkeberegning i Robot. Dette har vi gjort både gjennom proprietær overføring og ved å gå via 
IFC-formatet.  

6.1.11 - Proprietær overføring, Tekla – Robot 

Vi fikk en proprietær kobling mellom Robot Structural Analysis 2009 og Tekla Structures fra 
EDR (Det er egentlig en kobling mot Robot Millennium, men den skulle fungere også for den 
nyeste versjonen). Vi forsøkte å bruke koblingen, men fikk det ikke til fordi vi brukte feil knapp i 
dialogen for analyse og designmodeller (”Analysis & Design Models”).  
 
Vi trykket på Run-knappen, men etter en telefon til EDR fikk vi vite at man måtte bruke ”Create 
model”-knappen istedenfor. Vi forsøkte dette, og da fungerte det.  

 Det var også et annet problem som EDR hjalp oss med å fikse, når vi tok med betongdeler i 
overføringen så fikk vi en feilmelding om at materialet manglet noen verdier definert. Dette ble 
løst ved at vi fikk tilgang til Tekla sin materialdatabase (en fil som puttes inn i modellmappen til 
hvert enkelt prosjekt). Når disse problemene var løst gikk overføringen greit, på forhånd hadde vi 
lagt inn innspenningsforhold i Tekla og disse ble ført inn i Robot på en god måte slik at 
beregningene ble utført slik som vi ønsket det. 
 

Her er analyselinjene som Robot har fått overført fra Tekla. 
Som vi kan se så er det et riktig antall noder og analyselinjene 
treffer hverandre slik som de skal. Her er det satt på nodetall for 
å gjøre det enklere å se hvor mange noder som ligger i modellen 
og hvor de er. 
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6.1.11.1 - Egenskaper for proprietær modell etter overføring til Robot 

Som man kan se i bildet til høyre, får man med 
seg mange egenskaper fra modellen i Tekla over 
i Robot. (Her er søylen til venstre markert.) 
 
Det er noen ting som ikke blir fylt ut i listen for 
egenskaper ved objektet som vi legger merke 
til: 

-  Navn på objektet blir ikke fylt ut.  

- Element type settes til bjelke selv om 
elementet er en søyle.  

- Etasjenummer settes heller ikke, men 
det er noe Tekla foreløpig ikke setter på 
objektene sine, så det er forventet.  

- Profilet settes her som 
RHS200X200X10 når det skulle vært 
satt som RHSS200x200x10.  

 
Årsaken til navnefeilen er at oversettingen av objektnavnet fra Tekla til Robot har en feil. Tekla 
har en database bestående av informasjon om hvilke objekter i Tekla som svarer til hvilke 
objekter i Robot. 
 
Robot tolker navnet til at man ønsker et hulprofil med skarpe hjørner, og det blir dermed en feil i 
overføringen i forhold til at vi har hulprofiler med runde hjørner. Feilen medfører et avvik på 
noen prosent for kapasiteten til de to tverrsnittene. 
 
For å rette opp i feilen må man identifisere riktige profilnavn i både Tekla og Robot, og korrigere 
dette i databasen. Databasen finnes i filen ”ROBOTProfileMappingFile.cnv” som ligger i 
”TS_Robot”-mappen i hovedmappen for Tekla Structures. 
 
Etter at feilen ble korrigert velger den et bedre tverrsnitt, men vi får fortsatt en feil i 
overføringen, da Robot velger et tverrsnitt etter en fransk standard, så det er fortsatt litt arbeid 
igjen før overføringen er perfekt. 
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6.1.11.2 - Laster 

Laster blir overført fra Tekla bare hvis det ligger inne lastkombinasjoner. Hvis det ligger laster 
inne, men ikke lastkombinasjoner, så kommer ikke de lastene med. 
 
I dette tilfelle la vi inn en last og en lastkombinasjon, med lastfaktor lik en i Tekla. Som du kan se 
i bildet under: 

 
Her kan vi se at lasten vår blir overført rett, verdien er riktig, retningen er riktig og den kommer 
på riktig element.  
 
Her ser det ut som om vi har to forskjellige laster, men det er ikke tilfellet. Det som kommer opp 
her er to lasttilfeller, den ene er lasten for seg selv som her kalles lasttilfelle 2 og den andre er 
lastkombinasjonen vår som i dette tilfellet er lik lasten selv, som her kalles lasttilfelle 34. Fra Tekla 
legges det ikke automatisk på egenlaster Robot, men det er bare å sette på egenlaster i tekla så 
kommer det med. 
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6.1.11.3Resultater av styrkeberegning på proprietær modell 

Når man velger ”Analysis → Calculations”, så beregner programmet momenter, forskyvninger 
osv., dette kan man da hente ut tabeller og diagrammer ut fra. Ved å velge ”Results → Diagrams 
for bars...” og i dialogen som kommer opp hake av for My Moment og så velge fanen Parameters i 
den samme dialogen og der hake av for text vil man få opp et diagram som dette: 

 
Her er verdier gitt i kNm. 
 
Diagrammet ser riktig ut. Siden vi ikke har regnet på dette tilfellet for hånd, kan vi ikke 
kommentere når det gjelder verdiene i diagrammet. 
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6.1.12 - IFC-overføring, Tekla – Robot 

Når vi prøver å importere en IFC-modell av Prøvemodell 
1 i Robot, så fungerer det ikke like bra som den 
proprietære overføringen. 
 
Her ser vi at vi har fått to ekstra noder som vi ikke 
trenger. I tillegg så har bjelken blitt flyttet ned i forhold til 
det nivået den skulle være på. 
 
Det mangler også analyselinjer for fundamentene. 
Hvorfor disse analyselinjene ikke er kommet med det vet 
vi ikke. En mulighet er at det er et problem med 
materialet. 
 
Disse feilene er enkle å rette opp på en liten modell, men 
i en stor modell med veldig mange noder og elementer vil 
det kunne ta mye tid. 
 
Når vi ser på profilene ser vi at bjelken ikke har fått noe 
profil etter overføringen til Robot, dette er litt merkelig 

da denne bjelken er lagt inn i Tekla med et vanlig HE 200A profil. 

6.1.12.1 - Laster 

Laster må dessverre legges på selv i Robot fordi de ikke overføres til IFC fra Tekla. Dette er igjen 
ikke noe problem å gjøre i Robot, men i en stor modell vil det kunne ta mye ekstra tid. 
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6.1.13 - Konklusjon for rundtur 1 

 
Vi har i denne rundturen sett at vi overføring til IFC-formatet får med en del egenskaper og 
funksjonalitet fra modellene, men det er også noen vi savner.  
 
Implementasjonen av IFC ser ut til å ligge på omtrent samme nivå i Tekla og Revit.  
 
Den store forskjellen er helst at Tekla ikke importerer IFC-modeller som annet enn 
referanseobjekter der egenskapene ved enkeltobjekter ikke er tilgjengelig. En annen forskjell er at 
Revit legger ved filen en større mengde informasjon, som kan leses under grå faner i Solibri.  

6.1.13.1 - Modellering i Revit og Tekla 

Prøvemodell 1 er svært enkel, og modelleringsprosessen gikk uten problemer.  

6.1.13.2 - Eksport av Prøvemodell 1 til IFC, fra Revit og Tekla 

Å eksportere modellene fra Revit og Tekla over til IFC-format var en enkel prosess.  
- Oversikt over hvilke objekter som eksporteres kan studeres i detalj i Revit. Tekla har 

ingen eksportliste tilgjengelig, heller ikke hos importør. Hva som eksporteres fra Tekla 
kan dermed kun observeres gjennom modellen eller kodefilen 

- Tekla kan velge hvilke objekter som skal eksporteres, og gjøre visse innstillinger. Revit 
eksporterer hele modellen i én prosess og gir ingen mulighet til å differensiere 

- De eksporterte modellene fra Revit og Tekla ligger på svært likt nivå for  

o Hvilke objekter som eksporteres  

o Hvilke som ikke eksporteres 

o Funksjonalitet til modellen 

o Hvilke egenskaper for objekter som kan leses ut 

Dette var egenskaper vi observerte fulgte med i både Tekla og Revit ved overføring til IFC-
format: 

- Geometriske data 

- Materiale, både type og kvalitet 

- Bjelkebetegnelser knyttet til tverrsnitt 

- Nivåer 

- Objekter får den nødvendige IFC-identitet, GUID. (Tekla har i tillegg en BAT-ID 
som er identisk inne i Tekla og i IFC-modellen. Gir mulighet til å spore objekter på 
tvers av formater) 

 
Dette var ting vi savnet ved modellene etter IFC-eksport fra både Tekla og Revit: 

- Analyselinjer (Vi antar at Robot lager sine egne) 
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- Gridnettet (nyttig dersom man ønsker å jobbe videre på modellen med utgangspunkt i 
IFC-formatet) 

- Laster  

- Knutepunktsegenskaper 

- Attributter (brannegenskaper) 

- Faser knyttet til fremdrift i et prosjekt (en funksjon tilgjengelig i Tekla) 
 
Her konkluderer vi altså med at analyselinjer, laster og knutepunktsegenskaper ikke følger med 
modellen til IFC-formatet. Dette er egenskaper som er avgjørende for styrkeberegning, så vi 
anser dette å være funn som er av spesielt stor interesse for prosjektet.  
 

6.1.13.3 - Supplerende informasjon om objekter 

Både Revit og Tekla legger ved mer informasjon ved IFC-filene sine enn det Revit, Tekla og 
Robot er i stand til å lese. Dette er informasjon som er i IFC-kode, men som de nevnte tre 
programmene ikke har støtte til å lese. 
 
Derimot har Solibri Model Viewer støtte for dette, og viser det under grå faner.  
 
Særlig Revit legger her ved store mengder informasjon. Det viser seg at det meste av det vi savnet 
foran av analyselinjer og knutepunktsinformasjon ligger her. Laster så imidlertid ikke ut til å være 
definert. Men vi ser at eksport av informasjon som er nødvendig for styrkeberegning er kommet 
et stykke på vei, selv om Robot enda ikke kan lese den. 

6.1.13.4 - Import av IFC-modell til Revit og Tekla 

Å importere IFC-modellen til Tekla er kun mulig som en referansemodell bestående av ett stort 
objekt. Dette kan målsettes, men objektenes egenskaper er ikke tilgjengelige. Disse kan for 
eksempel leses i modellviseren Solibri. Å arbeide videre direkte på denne modellen er ikke mulig. 
Dersom man ønsker dette, må alle objekter modelleres på nytt. 
 
Ved import av IFC-modellen til Revit, har vi observert følgende 

- Nord-øst-syd-vest-merkene som fungerer som ”øyne” for å se modellen må settes inn og 
justeres hver gang en IFC-modell åpnes. Kan henge sammen med hvilken malfil 
(template) som er valgt i Revit.  

- Alle elementene i Prøvemodell 1 er lastbærende. Når IFC-modellen åpnes i Revit 
gjenkjennes ikke elementene som ”structural”(lastbærende). Objektene får ikke riktig 
familienavn, og derav ikke riktig funksjon.  

- At objekter ikke får riktig familienavn fører til at de ikke kan byttes ut direkte, men må 
modelleres på nytt for å få full Revit-funksjonalitet. Vanligvis kan objekter i Revit byttes 
til andre innen samme familie (søyler, bjelker, med flere). Samtidig byttes tilhørende sett 
av egenskaper ut. I følge Anders Hassel hos CAD – Q er ikke dette noe problem, så lenge 
IFC-objektene inne i objektets egenskaper er merket av som lastbærende (”load-
bearing”). Vi trekker denne konklusjonen i tvil. Vi observerer blant annet dårlig 
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snappefunksjon knyttet til slike objekter. Det kan være aktuelt om man skal modellere en 
ny bjelke på en IFC-søyle.  

- Dersom man ønsker å arbeide videre på modellen, må man modellere det aller meste på 
nytt.  

6.1.13.5 - Proprietær eksport fra Revit og Tekla til Robot 

- Etter en del prøving og feiling gikk dette forholdsvis greit for både Tekla og Revit.  

- Ved eksport fra Tekla var det visse problemer knyttet til overføring av HEA-bjelken.  

 

6.1.13.6 - Overføring av modellen via IFC-format til Robot 

Staad.Pro er ikke aktuelt til styrkeberegning for oss, da den ikke har IFC implementert. Vi har fått 
til proprietære forbindelser mellom Staad.Pro og Revit/Tekla, men disse er ikke lenger aktuelle 
for vår del.  
 
Vi har gått over til å bruke styrkeberegningsprogrammet Robot Structural Analysis Professional 
2009 til våre videre undersøkelser 
 
Resultater etter eksport til Robot: 

- For både Revit og Tekla sin del medførte dette justering av noder og lengde på 
søyler/bjelke 

- Tverrsnitt må defineres på nytt 

- Materiale må defineres på nytt 

- Laster må legges inn på nytt 

- Fundamenter vises verken for modellen fra Revit eller Tekla 

- På modellen fra Tekla er HEA-bjelken borte 

 
Både proprietær- og IFC-overføring fra Revit til Robot fører med seg behov for en del manuelt 
arbeid. Proprietær overføring fungerer ikke som en tryllestav, og IFC-import ser etter forsøkene 
med Prøvemodell 1 ut til å gi vel så greie resultater som proprietært.  
 
Gitt at laster, geometri og knutepunkt følger med på en grei og korrekt måte kan dette kunne 
konkurrere.  
 
Dette er våre konklusjoner etter forsøk med Prøvemodell 1. Når vi senere forsøker å gjøre 
styrkeberegning med større IFC-modeller, skal det vise seg at bildet endrer seg en god del.  
 
Problemet med analysemodellen er at Robot i større grad må klare å se at analyselinjer for 
kryssende volumer (eksempelvis en bjelke som ender opp i en søyle) skal føres sammen. 
 
Videre i prosjektet vil vi studere funksjonalitet for flere typer objekter, og vi trenger å forstå mer 
hva resultatene fra denne rundturen betyr i praksis i forhold til funksjonalitet for IFC-modellene.  
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Videre i Rundtur 2 og i arbeidet med studenthuset vil vi studere funksjonalitet for flere typer 
objekter. Vi vil også studere hvilke muligheter og begrensninger IFC-formatet gir mellom Revit, 
Tekla og Robot. 
 
Som vi ser fører begge metoder med seg behov for en viss andel manuelt arbeid. Proprietær 
overføring fungerer ikke som en tryllestav, og kanskje gir IFC-import vel så greie resultater som 
proprietært. Gitt at laster, geometri og knutepunktsinformasjon følger med og kommer inn på en 
grei måte kan dette lett kunne konkurrere. Den største ulempen er at man får inn litt for mange 
noder ved IFC-import, og at bjelker og søyler ikke treffer hverandre. Dette er forhåpentligvis noe 
som kan forbedres ved justeringer ved IFC-import. Hvis Robot i større grad klarer å se at 
kryssende volumer er linket på samme node, vil metoden ha mye for seg.  
 
Dette er våre foreløpige konklusjoner etter den svært enkle Prøvemodell 1. Når vi senere øker 
størrelsen og kompleksiteten ser vi at vi trekker andre slutninger.  
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6.2 - Prøvemodell 2 

6.2.1 - Om prøvemodell 2 

Prøvemodell 2 er en utvidelse av prøvemodell 1. Elementene fra prøvemodell 1 kan gjenkjennes i 
enden av dekket. 
 
Prøvemodell 2 gir en mer kompleks utprøving enn prøvemodell 1. Ikke minst når vi kjører IFC – 
modellen inn i Robot viser det seg en langt større kompleksitet. Vi har flere elementer og 
problemstillinger, og denne modellen gir en glidende overgang mot studenthuset. Begge disse har 
hulldekker, betongsjakt, hattebjelker, HEA-bjelker, søyler og fundamenter.   

 
 
Prøvemodell 2 består av 

- Ensidige hattebjelker på langsidene(Endret til tosidig ved arbeid på IFC-modellen i 
Robot) 

- Hulldekke 200mm  
- Det er satt på en areallast på 3 kN/m2. Opprinnelig linjelast fra modell 1 er fjernet 
- Bjelken på kortsiden er uendret HE200A i forhold til modell 1 
- Søyler på fundamenter er uendret HUP 200x200x10 
- Vegger i sjakten er 200mm yttervegg betong 
- Fundament for veggene stikker 450mm ut til hver side og er 900mm tykt, tilsvarende som 

for søyler.  
- Gridnettet er 4000x4000mm som repeteres 
- Søyler og vegger er 4000mm høye 
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6.2.2 - Proprietær forbindelse Revit – Robot 

Revit har en utvidelsespakke som heter Revit Extensions. Denne utfører en proprietær eksport til 
Robot. Disse programmene er skreddersydd til å fungere sammen, og begge eies nå av Autodesk. 
Vi har brukt Revit Extensions til å sende prøvemodell 2 til Robot. 
 
Under eksporten fikk vi noen mindre feilmeldinger som ikke så ut til å bety noe for oss.  
 
Under ser vi innstillingene vi gjorde ved overføringen: 

 
Vi ser at det er en del mulige valg, for oss som nybegynnere var det litt vanskelig å se 
konsekvensen av innstillingene i begynnelsen. Vi har valgt å endre alle knutpunkt slik at de ikke 
lenger kan rotere, men er fast innspent. Dermed har vi en stiv ramme.  
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Inne i robot ser den slik ut: 

 
 
Vi ser at alle søyler, bjelker, vegger og dekket er med. Fundamenter vises ikke i Robot når 
modellen kommer fra Revit. Vi ser også at gridnettet og nivåene er med. Alle analyselinjer treffer 
hverandre i sine respektive noder. Dekket ser ut til å sveve fritt, men Robot ”vet” at det hviler på 
hattebjelkene på langsidene. Dekket ser tilsvarende ut når vi senere går via IFC-formatet. Men da 
vet ikke Robot lenger at det hviler på dekkene. Mer om det senere.  
 
Vi kjører analyse. Får advarsel om at vi har en separat struktur. Inne i Revit henger alt sammen, så 
det er ikke så lett å se hva dette kommer av. Får også en advarsel om en ustabil node med et 
veldig høyt nummer. Det er med andre ord en node inne i en flate, som Robot har laget til sin 
beregning. Med andre ord ikke noe vi kan ordne med. 
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Slik ser det ut når analysen er kjørt, og Robot har lagt til alle sine ekstra noder til bruk under 
analysen: 

 
Under ser vi resultatet av beregningen, når vi viser moment om sterk akse. Dekket er et hulldekke 
som hviler på bjelkene som går i lengderetning. Dermed forventer vi ikke å se en slik fordeling av 
momentet, med de høyeste verdiene på midten, på tvers av lengderetningen.  
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Det kan se ut til at dekket hviler på kortendene, dermed med mest moment slik vi ser på midten. 
Men at det er nesten dobbelt så mye moment på den siden som er lengst fra oss, i forhold til den 
nærmeste, er ganske underlig. Det kan tyde på at det er noe med materialer, innfestinger, noder 
eller annet som ikke er riktig.  
 
Vi fikk hjelp av Håvard Vasshaug til å justere dekket inne i Revit, slik at det kun hviler på 
langsidene. Men innfestingen av dekket kan også justeres inne i Robot ved hjelp av lineær 
innfesting. Det tok vi senere i bruk ved bearbeiding av IFC-modellen.  
 
Vi eksporterer på nytt fra Revit. Så går vi over alle elementer så vi vet at de er av riktig type og 
med riktig materiale. Velger S355 stål til søyler og bjelker. Betong er B35. 
 
Ved eksport til Robot gav vi robot beskjed om å anta bjelketyper. Den har satt inn en ”ukjent” 
der vi i prøvemodellen har et hatteprofil. På bildet kommer ”erstatningsbjelken” mot oss fra øvre 
venstre hjørne: 

 
Vi har senere definert nye tosidige hatteprofiler under parametrisk definerte bjelker inne i Robot. 
Det var ikke mulig å definere ensidige. 
 
Etter at dekkets bæring og omkrets er justert med hjelp av Håvard Vasshaug fra CAD-Q, får vi 
for første gang ingen advarsler ved eksport fra Revit til Robot. Etter styrkeanalyse, ser modellen 
slik ut: 
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Vi ser over nivåene av momentbelastning i dekket merket med ulike nyanser i blått. Samtidig 
vises en overdevet form på nedbøyingen.  
 
Så vidt vi kan se, ser dette resultatet sannsynlig ut. Det er sterkest moment på midten, med minst 
moment langs langsidene. Momentlinjene er ikke helt rette, og det er sannsynlig etter som 
bjelkene det hviler på står på søyler. 
Bjelkene vil dermed få en variabel 
nedbøying som også avspeiler seg i dekket. 
Dersom dekket hadde hvilt på vegger med 
konstant stivhet, må vi anta at 
momentmarkeringene ville vært lineære.  
 
Ser så på figuren for nedbøying. Vi ser 
horisontalt mot kortenden av modellen: 
 
Vi ser at dekket tydeligvis er momentstivt 
innspent mot hattebjelkene. Det drar med 
seg søylene ut, se hjørnet merket med blå 
ring. Innstillinger for lineær innfesting får 
vi kontroll på senere i forsøket.  
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6.2.3 - Revit – IFC – Robot 

Når vi arbeidet proprietært Revit – Robot, bygget Revit Extensions ”bro” mellom modellen inne 
i Revit og analysen i Robot. I neste steg skal vi forsøke å koble en modell i IFC-format direkte 
mot analyse i Robot.  
 
Vi lagrer prøvemodell 2 i IFC-formatet, og forsøker så å åpne denne filen i Robot. Robot har 
mulighet for import fra IFC-formatet, så forutsetningene ser ut til å være tilstede.  
 
Ved første forsøk ser modellen slik ut inne i Robot, vi ser dekke og sjakt sett rett ovenfra: 

 
Vi ser sjaktens tre vegger. Deres manglende innfesting ser vi merket med gult. Veggene står løst, 
uten forbindelse verken til hverandre eller til bjelkene som dekket hviler på. Ved å endre måten 
hjørnene i sjakten er laget inne i Revit, får vi senere ”analyseveggene” til å henge fast i hverandre.  
 
Merket med blå penn ser vi noden på toppen av søylen på ene langsiden. Vi ser at hattebjelken på 
langsiden ikke treffer denne. Dermed er det ikke forbindelse mellom disse.  
 
Under ser vi hjørnet på kortsiden der dekke, hattebjelke, HE200A-bjelke og søyle møtes.  
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Vi ser her at ståldelenes noder ikke treffer hverandre. HE200A kommer inn fra venstre. Denne 
trenger kun å forlenges for å treffe søylen. Men hattebjelkens analyselinje må både flyttes sideveis 
og forlenges for å treffe analyselinjen fra søylen.  
 
Vi går inn manuelt for å justere nodenes koordinater. Det er en operasjon som krever en viss 
årvåkenhet.  
 
Når hattebjelkene forskyves sideveis treffer disse også veggene i sjakten som de hviler på. Det er 
uklart om de automatisk anses for å henge sammen.  
 
Etter at alle noder er manuelt flyttet, bruker vi til sist automatisk korreksjon for å få en 
sammenhengende modell. Som et resultat av dette reduseres de tre nodene i bildet over, som nå 
ligger i samme posisjon, til en felles node.  
 
Robot har altså en funksjon for automatisk korreksjon av modellen. Den kan selv velge hvilke 
noder den vil flytte på for å få en modell som henger sammen. Denne lønner det seg kun å bruke 
helt til sist for å unngå dublerte noder med mer. Hvis denne brukes før nodene er flyttet, vil 
resultatet kunne bli som beskrevet under. Her har automatisk korreksjon trukket og dratt i 
modellen: 

 
Over ser vi enden av dekket, sett rett ovenfra. Langs nederste kant ligger HE200A-bjelken, i 
hjørnene merket med rød penn befinner det seg søyler.  
 
Vi ser at HE200A-bjelken ikke lenger er rett, og søylene er ikke bare markert med en prikk, slik 
en søyle sett rett ovenfra skal være. Dermed skjønner vi at bjelken i enden er trukket til å bli 
bøyd, og søylene er trukket litt ut av lodd. Dermed vil en styrkeberegning av denne modellen ikke 
gi korrekte verdier.  
 
Under ser vi veggene i sjakten sett rett ovenfra. Vi ser at elementer merket med blå pil er skjeve. 
Robot har trukket veggene skjeve for å få analysemodellen til å henge sammen: 
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Konklusjonen på dette må være at automatisk korreksjon av modellen ikke er til hjelp ved 
justering av nodenes posisjon, da det gir en svært dårlig modell. Den er uegnet til analyse. 
Dermed er vi nødt til å gjøre en tidkrevende manuell bearbeiding av modellen.  
 
Manuell bearbeiding innbærer en viss form for ”detektivvirksomhet”. Det ser vi under: 

 
 
Her ser vi at høyden på søylene og høyden på dekket ikke treffer hverandre. Robot legger 
”analysedekket” i midten av dekket, mens analyselinjen for søylene går ut i søylenes fulle høyde.  
 
Originaldekket er 200mm tykt, og har overkant på 4,00 meter. Dermed ligger analysedekket med 
en høyde på 3,90 meter. Vi justerer alle søyler og bjelker til den samme høyden. Dermed er 
dekket omkranset av bjelker, som også er i forbindelse med søylene. 
 
Så gikk vi tilbake til Revit for å justere måten hjørnene i sjaktveggene er modellert inn. 
Opprinnelig var disse laget slik(Endeveggen er merket med gult): 

  
Vi ser at endeveggen nederst i bildet ikke går inn i venstre hjørne, men fyller hele høyre hjørne. 
Når Robot så antar analyselinjer kommer denne i sentrum av området merket med gult. Det 
samme skjer med alle tre veggene, og analyselinjene kommer dermed ikke i berøring med 
hverandre. Da er det heller ikke forbindelse mellom dem.  
 
Etter at hørnene er ”skråskåret” inne i Revit, ser analysemodellen slik ut inn i Robot(Vi ser 
samme sjaktvegger sett rett ovenfra): 
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Nå ser vi at analysemodellen henger sammen ved at vi får en overlapping. Ved nærmere studie 
viser det seg at Robot har lagt noder i krysningspunktene. Dermed må vi anta at vi har en 
konsistent modell. Det kan være et problem at veggene går litt forbi hjørnene, men den henger nå 
i hvert fall sammen. 
 
Etter at alle tverrsnitt og deres materiale er korrigert, sammen med alle knutepunktsinnstillinger, 
prøver vi å kjøre styrkeanalyse.  
 
Vi får advarsel om ”separat struktur” men kjører analysen allikevel. Når vi ser på deformasjoner, 
få vi en slik situasjon: 

 
Vi ser at dekket er ute og svever. Litt merkelig at det går opp, da lastene vitterlig er negative og 
drar ned. Men vi antar at dette er måten Robot viser at modellen ikke henger sammen. Dekket 
henger rett og slett ikke fast til bjelkene rundt. Det kunne vi ikke se visuelt, da dekket i proprietær 
forbindelse også er tegnet litt innenfor bjelkene det hviler på.  
 
Kanskje har dekket mistet forbindelsen til omkringliggende noder, når disse ble justert.  
 
Vi går så inn i et litt innfløkt forsøk på å justere dekkets omkrets slik at det treffer tilhørende 
bjelker. Altså lager vi et litt større dekke, som når helt ut til analyselinjene for bjelkene rundt.  
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Det gir kun måtelig resultat. Underveis bruker vi automatisk korreksjon for å få modellen til å 
henge sammen. Vi ender med å sitte med en modell som heller ikke nå fungerer, og der forsøk 
med automatisk korreksjon i tillegg har gitt modellen mindre skjevheter tilsvarende det vi har sett 
tidligere.  

6.2.3.1 - To skritt tilbake… 

Vi går tilbake til en tidligere lagret modell, før vi gjorde automatiske korreksjoner med påfølgende 
skjevheter i modellen.  Vi kjører analyse på denne, og får ut følgende: 
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Vi ser forskyvinger sideveis. Det tyder på at det ikke har blitt overført fundamenter via IFC til 
Robot. Vi definerer nye fundamenter, markert som blå kuber: 
 

 
 
Vi kjører analysen igjen, og får også nå advarsel om separat struktur. Nå beveger ikke 
konstruksjonen seg sideveis, men dekket er tydeligvis løst: 
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Det er interessant for oss å vite hvorvidt hattebjelkene som går inn til sjaktveggene faktisk er 
festet til disse. I motsatt fall må dette forsøkes løst for å få en enhetlig modell. 
For å undersøke eventuelle fester, ser vi på krefter i Y-retning. Da kommer skjærkrefter i bjelkene 
frem: 
 

 
 
Her ser vi at bjelkene hviler inne ved sjaktveggen. Ellers ville skjærkreftene i høyre ende av 
bjelken vært null. Vi ser at nullpunktet for skjærkreftene er forskjøvet litt til høyre for den bjelken 
som hviler på sjaktveggen. Det tyder på at veggen har større deformasjon enn søylen i andre ende 
av bjelken. Det er ikke usannsynlig, da stål har mye større E-modul enn betong og vil dermed 
deformeres mindre, selv om tverrsnittsarealet er større for veggen.  
 
Dermed kan vi konkludere med at forbindelsen er lastbærende. Noe også et studie av 
innfestingen viser: 
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Pilene viser forbindelsens plassering før og etter deformasjon under lastene. Dersom det ikke 
kom laster fra bjelken inn fra høyre, ville ikke noden fått noen deformasjon.  
 
Dermed er fokus å få dekket til å hvile på bjelkene på langsidene. Vi forsøker å definere lineær 
innfesting av dekket langs kantene, men det hjelper ikke.  
 
Vi tar kontakt med Kai Viggo Munch hos Teknisk Data. Han viser en måte man kan ta tak i 
kantene på dekket, og dra det ut til den posisjonen man ønsker. Da snapper det til aktuelle noder.  
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Vi gjør dette, og kjører analysen på nytt. Det innebærer blant annet inndeling av modellen i 
analysefelt (meshing). Under ser vi modellen med linjer for meshingen. Vi ser at det er noe rart 
langs den nærmeste kanten, og på høyre ende av bakre kant: 
 

 
 
Når vi kjører analyse, får vi en feilmelding knyttet til meshingen på kantene. Vi gjør nye forsøk på 
ny meshing, og får til sist igjennom en analyse. Slik ser deformasjonene ut: 
 

 
 
Vi ser at dekket ikke henger ordentlig på plass. Det ser ut til å være festet greit i bakkant, mens 
det i fremkant ser ut til å ha et visst feste på midten.  
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Det kan tyde på at vi ikke lyktes på å redefinere dekket på en en tilfredsstillende måte. Det kan se 
ut til at snappingen ikke har fungert slik vi håpte. Dette er kanskje en situasjon vi burde løst, men 
vi anser at vi har jobbet så mange timer på konseptet med styrkeberegning på IFC-modell i 
Robot, at vi er klare for å komme til en konklusjon. Se avslutningen av rapporten om 
Prøvemodell 1 og 2. 
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6.2.4 - Proprietær overføring fra Tekla til 
Robot  

 
Prøvemodell 2 er modellert i Tekla, og det er utført 
de samme prosesser som ovenfor for Revit. Det er 
knyttet noe større utfordringer til proprietær 
forbindelse mellom Tekla og Robot, da disse ikke er 
tilpasset til å fungere sammen. Vi vil: 
 

- Utforske muligheter for å eksportere modell 
fra Tekla til Robot.  

- Gjennomføre en styrkeberegning med 
resultater som vi kan tolke som sannsynlige 

- Se om samme resultatet kan oppnås ved å benytte 
IFC-formatet.  

- Forstå hvordan Robot tolker trådmodellen fra 
Tekla 

- Finne ut eventuelle modifikasjoner vi bør gjøre 
inne i Tekla, før modellen sendes til Robot. Dette 
for å unngå å gjøre for store endringer inne i 
Robot.  

 
 

 

6.2.4.1 - Eksporten til Robots analysemodlell (trådmodell) 

 
Det første vi måtte gjøre for å i det hele tatt kunne gjennomføre en eksport var å legge inn plug-
in for Robot eksport, og legge inn materialdatabasen fra Tekla-importøren EDR i katalogen til 
filen vi skulle eksportere. Deretter gjennomførte vi eksporten.  
 

Resultatet ble at de fleste analyselinjene 
bommet på hverandre, noe vi fant ut at 
skyltes bruken av funksjonen position. 
Vi skal forklare denne funksjonen litt 
nærmere. 
 
Når vi snapper et objekt til et av 
gridnettets aksekryss, vil objektet 
vanligvis få dette krysset i sitt senter. 
Med funksjonen position kan vi få 
objektet til å ligge foran, bak, til venstre 
eller til høyre for punktet vi snapper til.  
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Men når vi så endrer vertical position til down følger ikke analyselinja med og vil dermed være 
uriktig i forhold til den faktiske modellen. Hvis vi nå igjen flytter fundamentet tilbake til 
utgangspunktet med funksjonen ”move” treffer ikke analyselinjene lengre hverandre.  
 
Når analyselinjene ikke lengre treffer hverandre, som du kan se her til venstre, kan vi heller ikke 
kjøre analyse.  
 
Når vi så har modellert opp et bygg med flittig bruk av ”position” funksjonen skal det ikke mye 
fantasi til for å forstå at det kan medføre mye ekstraarbeid å rette opp i alle disse feilene. Det kan 
også nevnes at dette er en mye brukt funksjon som i mange tilfeller er nærmest uunværlig.  

6.2.4.2 - Fanen analysis  

Her kan du gjøre mange innstillinger for analyselinjene. I den øverste nedtrekksmenyen kan du 
velge hvilken elementtype du har. Vi lar denne stå på verdien ”beam”.  
 
Den neste er desto mer interessant for her kan du velge hvordan analyselinjene skal vise seg. Du 
har valgene “Neutral axis”, “reference axis” og “reference axis (excenricity by neutral axis)”. Vi 
skal fokusere på de to første.  
 

- ”Neutral axis” – her 
legger analyselinja for 
objektet seg i 
tverrsnittets 
tyngdepunkt (eller 
stivhetstyngdepunkt?) 

- ”Reference axis” – her 
legger analyselinja seg 
på en referanseakse, vi 
kan selv flytte på denne 
etter eget 
forgodtbefinnende. 
Som standard legger 
den seg langs 
underkantens 
senterlinje for bjelker, og langs en av kantene på undersiden for dekker.    
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Til høyre har vi hentet ut et ensidig hatteprofil for en 
rask demonstrasjon. Vi har lagt inn verdien ”reference 
axis” og analyselinja ligger nede til venstre.  
 
Her har vi endret verdien til ”neutral axis” og dermed 
skal analyselinja ligge i tverrsnittets tyngdepunkt. 
 
Vi kan her se at analyselinja ikke legger seg i 
tverrsnittets tyngdepunkt, men litt til venstre.  
 
 Dette skyldes at noen bjelker kan få analyselinja plassert 
speilvendt. Årsaken til dette ligger i hva som er definert som 
start og sluttpunkt. Denne problemstillingen gjelder alltid, men 
kommer først til syne når vi jobber med asymmetriske 
tverrsnitt.  
 
Når vi plasserer bjelken på rett plass i konstruksjonen får vi 
automatisk en perfekt match i det ene knutepunktet. Vi kan her 
se at analyselinja fortsetter et lite stykke lengre etter bjelken 
slutter slik at vi får en sammenføyning.  
 
Analyselinja blir imidlertid bare 
trukket sidelengs, slik at vi på 
andre siden får en 100mm 
glippe til veggen den skulle være 
festet til. Dermed får vi ingen 
forbindelse for analysemodellen 
i denne enden.  
 
Vi kan her se egenskapene til 
selve analyselinja. Hvis vi her 
setter ”offsets” for ”end 
release” til 0 får vi en 
forbindelse.  
 
For hulldekkene får vi også problemer med analyselinjene. Det er ikke spesielt overraskende, da 
disse slutter 125mm før analyselinja til hatteprofilet. Vi kan naturligvis flytte endepunktene 
manuelt og få en forbindelse, for deretter å kopiere disse innstillingene for linjene til alle 
hulldekkene. Men dette virker som en upraktisk løsning og vil dessuten ikke følge med ved en 
eksport til IFC.  
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6.2.4.3 - Eksport til Robot 

Vi kjører så konstruksjonen inn i 
Robot Structural Analysis 
Professional. Når vi ser den i 
presentasjonsview ser den slik ut, 
se illustrasjon til høyre. Ved 
eksporten får vi beskjed om at det 
er differanser i arealmomentene 
for hulprofilene (søyler) på 7 % 
og forskjell i tverrsnittsareal på 
6 % for hulldekkene. Dette 
skyldes at renderfunksjonen som 
gir avrundede hjørner, er slått av 
for å spare maskinkraft. 
 
Vi ser på modellbildet at vi har 
fått inn profiler for fundamenter og betongvegger, samt den ytterste stålbjelken, men vi mangler 
profiler for hulprofilene i søylene. Vi skal se litt nærmere på hvorfor disse ikke har kommet med.  
 
Det er en feil i databasen som ”oversetter” navnet på søylen i Tekla til navnet på en tilsvarende 
søyle i Robot. Dermed finner ikke Robot dette tverrsnittet. Dersom vi åpner fila 
”ROBOTProfileMappingFile” og finner tverrsnittet RHSS 200*200*10 (Tekla navn) ser vi at 
Robot sitt navn er feil.  
 
Vi må dermed finne riktig tverrsnitt i Robots profildatabase og endre navnet til dette.  
 
 
Vi tar en titt på hvilken informasjon om 
hatteprofilets tverrsnittsdata som har kommet 
inn i Robot.  
 
Vi ser til høyre at vi får inn areal og 2. 
arealmoment samt dimensjoner, mens 
treghetsmomentene uteblir. Da dette er 
størrelser som kan avledes ut ifra resten av 
informasjonen som ligger der kan det være at 
det ikke byr på problemer.  
 
Vi må også ta en titt på konstruksjonens 
lagerbetingelser. Alle bygningsdeler forankret i 
fundamenter settes til fast innspente. Deretter 
har vi en momentstiv forbindelse mellom 
søyler og bjelker. Det er også momentstive 
forbindelser mellom bjelker og betongvegg. Til 
slutt har vi satt lagerbetingelsene for 
hulldekkene fritt opplagt (som vist nedenfor). 
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6.2.4.4 - Resultat 

Etter eksporten til Robot er gjennomført får vi et slikt momentdiagram for My.  
 

 
 
Dette resultatet virker sannsynlig.  
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Vi får videre også et diagram for deformasjoner. 

Skala for disse deformasjonene er 0,1mm, noe som vil si at det er snakk om veldig små 
deformasjoner. Vi har fått tilnærmet 0 deformasjon i hulldekkene. Vi stiller oss tvilende til dette 
resultatet. 
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6.2.5 - IFC-overføring fra Tekla til Robot  

Når vi tar utgangspunkt i modellen vi brukte til 
proprietær eksport og gjennomfører IFC eksport 
blir modellen slik vi ser til venstre.  
 
Vi får her mellomrom i analysemodellen mellom 
hulldekker og bjelker. Vi får avstand mellom 
betongvegger, og også mellom søyler og bjelker, 
og bjelkene imellom.   
 
Vi får ikke med lagerbetingelsene fra 
fundamentene. Det er dermed ganske mye som 
må rettes før vi har en sammenhengende 
analysemodell og analysen kan gjennomføres.   
 
Sitat fra Glenn og Vegard 
 
Glenn: Robot bare gjetter på hvordan analyselinjene skal legges.  
Vegard: -Da må vi skjønne hvordan det gjetter og legge modellen slik at det blir riktig i analysemodellen.  
 
Det finnes med andre ord kun en riktig måte å modellere på for at analyselinjene skal treffe 
hverandre i robot når du eksporterer via IFC. I praksis vil det si at analyselinjer i ”natural axis” 
må treffe i Tekla-modellen før den eksporteres, fordi Robot setter analyselinjer i det som kalles 
”natural axis” i Tekla.  

6.2.5.1 - Overføring av elementer 

Vi får overført mesteparten av analyselinjene. Unntaket er HEA200-bjelken som forbinder de to 
søylene lengst til høyre. Vi får heller ikke overført data fra fundamentene. Vi løser dette ved å 
definere søylene til å være fast innspent i foten.  

 
Vi mangler også tverrsnittsdata 
for HD265 (hulldekker). Det 
finnes heller ikke hulldekker i 
Robot sin database, så vi får 
ikke angitt tverrsnitt. Vi kan 
imidlertid angi tverrsnittsdata 
ved skrive inn parametere i 
Robot. Det skal nevnes at dette 
er en veldig tungvindt løsning 
og gir også store feilkilder.  
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Når vi da kjører analyse på 
konstruksjonen ser vi uendelige 
deformasjoner, merket med skrå 
linjer:  
 
Feilen her ligger i at 
lagerbetingelsene ikke blir 
eksportert til IFC. Dermed må 
Robot gjette på hva de skal være 
og har i dette tilfellet tydeligvis 
valgt en statisk ubestemt løsning.  
 
Etter samtale med Kai Viggo 
Much fikk vi noen tips: 

- Det finnes tre korreksjonsfunsjoner i Robot.  

- Correct (Denne kobler sammen elementer som ligger tettere sammen enn en gitt grense, 
for eksempel 10mm) 

- Detailed Correct  

- Correct drawing modell  
 
Vi benytter funsksjonen ”correct” og da får vi opprettet kobling mellom alle hulldekker og 
hattebjelke. Et par justeringer til og vi har en analyserbar modell. Vi ser deformasjonene til denne 
i bildet over.  
 
Dette ser ut som sannsynlige deformasjoner, selv om største nedbøyning her blir 0,5mm. Det er 
tross alt en liten konstruksjon som kun er utsatt for egenlast. 
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6.2.5.2 - Hvor går informasjonen tapt? 

Vi har sett at vi har mistet en del informasjon ved eksport til IFC. Spørsmålet er om det er selve 
eksporten fra Tekla som svikter, eller om det er importen til Robot. For å studere egenskapene 
ved modellen før import til Robot, tar vi en titt på den ved hjelp av vår referanse, Solibri Model 
Viewer. 
 
Vi ser at all geometri har kommet med, også fundamenter. Vi ser på noen av dataene til 
fundamentene. Det ligger inne troverdige data for både beliggenhet, profilstørrelse og ID. 
Materialkvaliteten er litt vag siden det bare står ”CONCRETE” og Thickness står oppgitt til ”0”. 
 
For betongveggene gjelder mye av det samme, men her står thickness oppgitt til 200mm. Dette er 
en sannsynlig årsak til at vi får overført betongvegger, men ikke fundamenter til Robot. 
Informasjonen for fundamentene har dermed sannsynligvis gått tapt i IFC eksporten fra Tekla. 
  
For hattebjelkene kommer også beliggenhet fram, materialet blir oppgitt som stål. Men i 
”gråfanen” Pset_Tekla_General står kvaliteten S355J0 som stemmer overens med modellen. De 
har også forvekslet profilbredde med profilhøyde, men ellers er de geometriske verdiene korrekte. 
Det ser dermed ut som geometrien går tapt i Robot importen. Dette er imidlertid ikke så veldig 
overraskende i og med at dette er et egendefinert objekt.  
 
For vårt HE200A-profil står alle tverrsnittsdata ellers gjelder det samme som for hattebjelkene. 
Profilnavnet er satt til HEA200, i eksporten fra Revit heter den samme bjelken HEA 200, 
forskjellen er altså kun et mellomrom, men allikevel nok til at Robot ikke klarer å forstå hvilket 
objekt det er snakk om.  
 
Til slutt tar vi for oss hulldekkene. Materiale er oppgitt til ”CONCRETE”. De andre 
tverrsnittsdata som nettovolum, lengde og høyde stemmer også. Kvaliteten er oppgitt til B55 
under ”General-fanen”.  Her må informasjonen ha gått tapt i Robot importen.  
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6.2.6 - Sammendrag for Rundtur 1 og 2 i Tekla 

Overføringen ble til slutt gjennomførbar via proprietært format, men vi er noe skeptisk til 
resultatet siden deformasjonene ble så små. Ellers var det mye prøving og feilig for å få en 
analyserbar modell. Mange av analyselinjene matchet i utgangspunktet ikke og måtte ”rettes”, 
enten via endring av innstillinger for analyselinjer eller ved manuelt å flytte dem. Spesielt det 
sistnevnte bør om mulig unngås siden det kan være en stor feilkilde.  
 
En liten oppsummering for forsøkene med Tekla 

6.2.6.1 - Proprietær overføring 

Ved proprietær overføring får vi eksportert analyselinjene. Dermed kan vi gjøre tilpasninger 
knyttet til analysemodellen inne i Tekla, og vi får dette med inn i Robot.  
 
Vi får overført alle tverrsnitt og alle lagerbetingelser, men dermed er det ikke sagt at du vil få en 
analyserbar modell uten feil. Det er veldig viktig at du har fått med de korrekte lagerbetingelsene 
for konstruksjon og at du får kontakt mellom de ønskede nodene.  

6.2.6.2 - Overføring via IFC      

Ved IFC overføring er det litt mer krevende.  
- Vi får ikke overført analyselinjer fra Tekla, Robot antar sine egne. Strategisk modellering i 

Tekla kan til en viss grad avhjelpe manglende koblinger 

- Vi får ikke overført fundamentene. Kun enkel node i underkant vises 

- Vi får ikke overført HEA200 bjelken. Kan ordnes ved å justere navnet i database 

- Vi får ikke overført tverrsnittsdata for HD265 hulldekkene 

- Vi får ikke overført endringene vi har gjort på analyselinjene i Tekla til IFC.   

- Vi får ikke overført lagerbetingelser fra Tekla til IFC.  
 
Mange av disse avvikene vil trolig være en ganske lett å rette opp i. Når dette er gjort vil 
styrkeberegning via IFC bli en langt enklere affære.  
 
Se videre konklusjon for Rundtur 1 og 2 
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6.3 - Resultater fra Rundtur 1 og 2 
Vi har i denne rundturen sett at vi ved overføring til IFC-formatet får med en del egenskaper og 
funksjonalitet fra modellene, men det er også noen vi savner.  
 
Implementasjonen av IFC ser ut til å ligge på omtrent samme nivå i Tekla og Revit.  
 
Den store forskjellen er helst at Tekla ikke importerer IFC-modeller som annet enn 
referanseobjekter der egenskapene ved enkeltobjekter ikke er tilgjengelig.  
 
En annen forskjell er at Revit legger ved filen en større mengde informasjon, som er kan leses 
under grå faner i Solibri.  

6.3.1 - Modellering i Revit og Tekla 

Prøvemodell 1og 2 er svært enkle, og modelleringsprosessen gikk uten nevneverdige problemer.  

6.3.2 - Eksport av Prøvemodell 1 og 2 til IFC, fra Revit og Tekla 

I dette avsnittet viser vi en oversikt over hvilke objekter og egenskaper som fulgte med på 
eksporten til IFC-formatet, og hva som ble borte på veien.  
 
Å eksportere modellene fra Revit og Tekla over til IFC-format var en enkel prosess.  

- Oversikt over hvilke objekter som eksporteres kan studeres i detalj i Revit. Tekla har 
ingen eksportliste tilgjengelig, heller ikke hos importør.  

- Tekla kan velge hvilke objekter som skal eksporteres, og gjøre noen få innstillinger. Revit 
eksporterer hele modellen i én prosess og gir ingen mulighet til å differensiere.  

- Eksportprosessen fra Tekla gir imidlertid informasjon om hvilke merkede objekter som 
ikke eksporteres. 

- De eksporterte modellene fra Revit og Tekla ligger på svært likt nivå for  

o Hvilke objekter som eksporteres 

o Hvilke som ikke eksporteres 

o Funksjonalitet til modellen 

o Hvilke egenskaper for objekter som er tilgjengelig etter eksport 

- Når det gjelder tilgjengelig informasjon om objekter eksporterer Revit og Tekla mer 
informasjon til IFC-formatet enn hva Revit, Tekla og Robot er i stand til å lese. 
Modellviseren Solibri har støtte for denne informasjonen. Særlig Revit har mye 
informasjon her, og den inneholder det meste som vi savner i oversikten nedenfor. 

Dette var egenskaper vi observerte at fulgte med i både Tekla og Revit ved overføring til IFC-
format: 

- Geometriske data 
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- Materiale, både type og kvalitet 

- Tverrsnittsdata for søyler og bjelker 

- Nivåer 

- Objekter får den nødvendige IFC-identitet, GUID. Tekla gir i tillegg objektene en 
BAT-ID som er identisk inne i Tekla og i IFC-modellen. Dette gir mulighet til å spore 
objekter på tvers av formater. 

 
Dette var ting vi savnet ved modellene etter IFC-eksport fra både Tekla og Revit: 

- Analyselinjer (Vi antar at Robot lager sine egne) 

- Gridnettet (nyttig dersom man ønsker å jobbe videre på modellen med utgangspunkt i 
IFC-modellen) 

- Laster  

- Knutepunktsegenskaper 

- Attributter (eksempelvis brannegenskaper) 

- Faser knyttet til fremdrift i et prosjekt (en funksjon tilgjengelig i Tekla) 
 
Her konkluderer vi altså med at analyselinjer, laster og knutepunktsegenskaper ikke følger med 
modellen til IFC-formatet. Dette er egenskaper som er avgjørende for styrkeberegning, så vi 
anser dette å være funn som er av spesielt stor interesse for prosjektet.  
 

6.3.3 - Import av IFC-modellene tilbake til Revit og Tekla 

 
Vi har utført import av IFC-modellene tilbake til Tekla: 

- Å importere IFC-modellen er kun mulig som en referansemodell bestående av ett 
sammenhengende objekt. 

- Referansemodellen kan målsettes, men objektenes egenskaper er ikke tilgjengelige.  
- Egenskapene kan uansett leses i modellviseren Solibri. 
- Å endre på referansemodellen er ikke mulig uten å modellere på nytt, noe som 

medfører fare for feil.  
 
 
Ved import av IFC-modellenne til Revit, har vi observert følgende: 
 

- Nord-øst-syd-vest-merkene som fungerer som ”øyne” for å se modellen må settes inn 
og justeres hver gang en IFC-modell åpnes. Henger sammen med hvilken malfil 
(template) som automatisk velges i Revit.  

- Alle elementene i Prøvemodell 1 er lastbærende. Når IFC-modellen åpnes i Revit 
gjenkjennes ikke elementene som ”structural”(lastbærende). Objektene får ikke riktig 
familienavn, og derav ikke riktig funksjon. 

- At objekter ikke får riktig familienavn fører til at de ikke kan byttes ut direkte, men må 
modelleres på nytt for å få rett familietilhørighet. Vanligvis kan objekter i Revit byttes 
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til andre innen samme familie (for eksempel fra betongsøyle til stålsøyle). Samtidig 
byttes tilhørende sett av egenskaper ut.  

- I følge Anders Hassel hos CAD-Q er ikke dette noe problem, så lenge egenskapene til 
IFC-objektene er merket av som lastbærende (”load-bearing”). Vi trekker dette noe i 
tvil. Vi observerer blant annet dårlig snappefunksjon knyttet til slike objekter.  

- Dersom man ønsker å arbeide videre på modellen, må man modellere det aller meste 
på nytt.  

6.3.4 - Proprietær eksport fra Revit og Tekla til Robot 

6.3.4.1 - Proprietær overføring Revit – Robot 

 
- Revit og Robot har nå en godt fungerende proprietær forbindelse via Revit Extensions.  

- Vi måtte arbeide en del med denne før vi fikk den til å fungere godt. Men etter nedlasting 
av oppdatert Extensions-pakke har denne forbindelsen fungert svært godt.  

- Vi hadde visse problemer med å overføre ensidig hattebjelke til Robot. Løsningen ble å 
definere en tosidig hattebjelke inne i Robot 

- Analyselinjer, knutepunktsinformasjon og laster fulgte modellen inn i Robot 

- Vi har fått sannsynlige resultater fra styrkeberegningsanalysen etter proprietær overføring, 
og det har ikke krevd så mye arbeid å få det til.  

 

6.2.4.2 - Proptietær overføring Tekla – Robot 

- Tekla har en skreddersydd proprietær forbindelse med Staad.Pro 

- Å overføre modellene proprietært fra Tekla til Robot har krevet en større mengde arbeid.  

- Det har vært behov for mange justeringer av modellene inne i Tekla før eksport til Robot, 
for å få en god analysemodell 

- Analysemodell, knutepunktsinformasjon og laster følger modellen inn i Robot 

- Vi har fått sannsynlige resultater for styrkeberegningsanalysen ved proprietær overføring 
av modellene  

- Ved eksporten fra Tekla var det visse problemer knyttet til overføring av HUP-søyler 
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6.3.5 - Overføring av modellene via IFC-formatet til Robot 

Resultater etter eksport til Robot: 
 

- Analysemodellen overføres ikke.  

- Det virker som om Robot antar sine egne analyselinjer i tyngdepunktet av 
bjelke/søyletverrsnitt. Strategisk modellering i Revit/Tekla kan hjelpe til så 
analyselinjene plasseres hensiktsmessig i Robot 

- For både Revit og Tekla sin del medførte prosessen omfattende endring av nodenes 
posisjon.  

- Knutepunktsinformasjon må defineres på nytt 

- Tverrsnittsdata må defineres på nytt 

- Materialer og kvaliteter må defineres på nytt 

- Laster må legges inn på nytt 

- Fundamenter vises verken for modellen fra Revit eller Tekla 

- På modellen fra Tekla er HEA-bjelken borte på grunn av at Robot ikke gjenkjenner 
navnet.  

 

6.3.6 - Staad.Pro versus Robot 

Den opprinnelige meningen var å bruke Staad.Pro til styrkeberegningene, da Høgskolen i Oslo 
gav undervisning i bruk av dette programmet våren 2009. 
 
Det viste seg at Staad.Pro ikke har støtte for IFC verken for import eller eksport. Etter som 
denne oppgaven skal undersøke funksjonalitet knyttet til IFC, er Staad.Pro ikke aktuelt for oss å 
bruke.  
 
Vi bruker styrkeberegningsprogrammet Robot Structural Analysis Professional 2009 til våre 
undersøkelser. 
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6.3.7 - Grå faner i Solibri gir ytterligere informasjon 

 
Både Revit og Tekla eksporterer mer informasjon til IFC-modellene i form av ”property-sets”. Et 
”property-set” er IFC-informasjon som legges ved, men som ikke følger en standardlisert 
struktur. Dermed er ikke Revit, Tekla og Robot i stand til å benytte seg av dette.  
 
Derimot har Solibri Model Viewer støtte for å vise denne informasjonen, og viser det under grå 
faner. Særlig Revit legger her ved store mengder informasjon. Det viser seg at det meste av det vi 
savnet foran av analyselinjer og knutepunktsinformasjon ligger her. Laster ser imidlertid heller 
ikke her ut til å være eksportert. Men vi ser at eksport av de elementer som er særlig viktige til 
styrkeberegning er et ”stykke på vei”, selv om Robot enda ikke kan lese dette.  
 
Det kan for øvrig virke litt rart at Revit eksporterer store mengder informasjon som det selv ikke 
kan lese når IFC-modellen tas tilbake til Revit.  
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6.4 - Konklusjon for Rundtur 1 og 2 

6.4.1 - Objekter og egenskaper 

Vi har gjennom Rundtur 1 og 2 fått en god ide om hvilke objekter som følger med på en eksport 
fra Revit eller Tekla til IFC-formatet. Sammenfattet kan vi si at geometri og informasjon om 
materialkvaliteter følger med, mens analyselinjer, knutepunktsinformasjon og laster ikke følger 
modellen over i ”fullverdig” IFC-format.  
 
Når man ønsker å jobbe videre på en modell i IFC-format enten i Tekla eller Revit, må disse i 
praksis modelleres fra bunnen av. Men IFC-modellen kan brukes som en referanse.  

6.4.2 - Styrkeberegning via IFC 

Etter arbeidet med prøvemodell 1 var vi forholdsvis optimistiske med hensyn på å bruke IFC-
formatet i forbindelse med styrkeberegning. Vi hadde en del problemer med proprietær eksport 
både fra Revit og Tekla, og dimensjonering via IFC så ikke ut til å gi så mye mer arbeid.  
 
Men så snart vi fikk mer kontroll på de proprietære forbindelsene, samtidig som vi begynte å 
arbeide på den litt mer kompliserte Prøvemodell 2, endret dette bildet seg sterkt.  
 
Særlig den proprietære forbindelsen mellom Revit og Robot fungerte etter hvert svært godt. Og 
der vi i Prøvemodell 1 gjorde en rask justering av nodene for å få en sammenhengende 
analysemodell, viste dette seg langt mer komplisert for Prøvemodell 2.  
 
Her var omfanget av noder langt større, vi hadde fått inn et dekke som skulle festes til bjelker 
rundt, vi hadde sjaktvegger som skulle henge sammen, og vi hadde ensidige hattebjelker der 
analyselinjene måtte justeres både i høyderetning og sideveis.  
 
Sammen førte dette til omfattende tidsbruk og mange feilkilder. Når vi legger til at laster og 
knutepunkter også måtte defineres på nytt, ser vi at bruk av IFC til styrkeberegning gir store 
kostnader og få fordeler. I tillegg er sannsynligheten for feil i beregningene stor.  
 
For Revit sin del, der vi sammenlignet IFC-dimensjonering med en godt fungerende proprietær 
overføring, kom bruken av IFC til dette svært dårlig ut.  
 
Når det gjelder Tekla, der vi sammenlignet med en haltende proprietær forbindelse, kom bruk av 
IFC til dimensjonering noe bedre ut.  
  
Men totalt vil vi etter forsøkene med Rundtur 1 og 2 ikke anbefale å gjøre styrkeberegning via 
IFC-formatet, slik det fungerer i dag. 
 
Se ellers videre drøfting til sist i oppgaven. 
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7 - Dimensjonering av Studenthuset 

7.1 - Proprietær overføring, Revit – Robot 
Denne overføringen startet med at Tor hadde modellert opp studenthuset til 95 %. Oppgaven 
består videre i å bruke Revit-modellen for å overføre til Robot proprietært og kjøre analyse. 
Metoden for å teste riktigheten av dimensjoneringen har bestått i visuell sjekk av modellen og ved 
hjelp av ren forståelse sjekke deformasjoner i Robot. 

 
 
For å forsikre oss om at modellen var 
korrekt startet arbeidet med å gå over alle 
elementer for å se over at geometrien var 
konsistent. En av de tingene vi merket oss 
i denne prosessen var at bjelkenes 
analyselinjer er veldig sammenfallende 
med den lengde man i starten setter de til. 
Det vil si at hvis man skal ha en utkraget 
bjelke hvor analyselinjen skal stoppe på et 
visst punkt, er det bedre å tegne bjelken 
litt for langt, og kutte den i etterkant. Når 

man i plan-visningen ser på en bjelke vil man i endene 
finne to ting (når den er merket). Det ene er to trekanter 
med sideflater mot hverandre, og et rundt punkt(vist til 
venstre). Det runde punktet er analyselinjens endepunkt. 
Rundingen kan sees på som en node. Denne noden er 
det veldig vanskelig å flytte på i bjelkens lengde retning. 
Den vil snappe til et annet punkt i nærheten. Da vil man 
i de fleste tilfeller ende opp med å ikke få flyttet noden 
dit man vil. En erfaring som imidlertid ble gjort var at 
det var enklere å flytte en node langs et grid enn ”fritt” 
uten at man har et grid å gå etter.  
 
Ved første overføring var det flere feil med 
overføringene. For eksempel ligger ikke ensidig 
hattebjelker inne i Robot. Robot gir deg muligheten til å 
lage hattebjelker, men da kun symmetriske(tosidige). 
Tosidige hatteprofiler ligger heller ikke inne i Robot som 
standard. Deformasjonene for dekket gikk i denne 
omgang feil vei(!) og det var flere klare feil. Robot ga 
også beskjed om at man har ”incoherent mesh on edges” 
Dette kommer muligens av at vegger har blitt ført opp 
gjennom dekkene og at man dermed får avvik derfra. 
Ved å skru på "Automatic mesh adjustment" går dette 
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bra. 
 
En annen og litt mer overraskende feil som oppsto var 
at søylene havnet dobbelt. Betongsøylene i første etasje 
fortsatt opp og over starten på stålsøylene i andre etasje. 
Grunnen til dette er rimelig enkel. Inne i ”Element 
Properties” for søylene var ”Vertical Projection” av 
”Analytical model” (vist til høyre)for søylene satt til 
”Auto detect”. Analyselinjene for stålsøylene startet da i 
bunn av stålbjelkene, mens for betongsøylene fortsatte 
de til overkant av dekket. Ved å endre ”Auto-detect” til 
”Top Of Column” for betongsøylene og ”Bottom Of 
Column” for stålsøylene refereres analyselinjene mot 
geometriens topp og bunn, og analyselinjene kommer 
inn korrekt. Stålsøylene måtte imidlertid også settes til 
”Top Of Column”, for ikke å fungere som opplager for 
dekket i taket. Dekkene skal hvile på stålbjelkene, og 
ikke søylene. 
 
Siden bygget er av prefabrikerte hulldekker ble det 
forsøkt å legge inn dette i Revit. Det er imidlertid en del problemer med dette. Hulldekke-
elementer er definert som bjelker, og bjelker har kun mulighet til å legge analyselinjene i overkant 
og i senter av bjelken. Det er ikke mulighet til å legge de i underkant av bjelken som er mulig for 
en vanlig slab(dekke). For 2. Etasje ligger dekket med underkant på nedre flens på hatteprofilene, 
og analyselinjene havner dermed 
korrekt og sammenfallende med 
bjelkene ved å bruke hulldekke-
elementer. For taket er det imidlertid 
annerledes. Her hviler dekket oppå 
stålbjelkene som man kan se til høyre. 
Med analyselinjene i overkant av 
stålbjelkene, vil uansett analyselinjene 
for hulldekker/betongbjelker havne 
minst halve tykkelsen til dekket over 
analyselinjene til stålbjelkene. Den 
eneste muligheten til å løse dette er å 
legge en sammenhengende dekke, 
eller å senke dekket geometrisk. Den 
siste muligheten er lite 
hensiktsmessig. Tanken er at 
modellen fra Revit skal kunne overføres til 
Robot for dimensjonering, og kunne brukes 
som arbeidstegninger.  
 
Problemet med at nalyselinjene ikke treffer 
hverandre er veldig viktig. Hvis for eksempel 
dekket ikke treffer noe annet med 
analyselinjene vil ikke Robot tolke det som et 
enkelt bygg. Man får en warning om at man 

Eksempel på analyselinjer som ikke treffer hverandre i Robot 
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har ”Separate Structure”, og dimensjoneringen vil ikke være av god nok kvalitet. Hvis man velger 
å tegne hulldekket som bjelker får man et nytt problem. Lastene i Revit relaterer seg til det som 
ligger i samme høyde som seg, og høyden er fastlåst til en etasje. Det vil si at lasten vil ligge noe 
over hulldekket, og ikke ”treffe” hulldekket ved denne løsningen. Man må derfor inn i Robot og 
manuelt relatere lasten til hulldekket. 
 
Uansett hvilken løsning man velger vil man få et merarbeid. Et helt dekke, uansett om 
egenskapene sier at det er et hulldekke, vil ikke gjenspeile plassering for hulldekke-elementene. 
En bjelke for å illustrere hulldekkene vil gi en korrekt representasjon i arbeidstegningene, men 
man må justere den for å få analyselinjene til å treffe hverandre. Dette ser ut til å være en mangel i 
Revit som programvareleverandørene må finne en løsning på. Vi har imidlertid valgt å legge en 
slab oppå stålbjelkene med egenskapene til et hulldekke for å sikre at alt kommer korrekt inn. 
Taket har dermed fått ”Vertical Projection” av ”Analytical Model” i underkant av dekket. 
 

Det var i denne prosessen viktig å benytte seg av 3D 
visning med ”Wireframe” og analyselinjer aktivert(vist til 
venstre). På denne måten får man den beste gjengivelsen av 
om analyselinjene treffer hverandre. Proprietær overføring 
sender kun disse analyselinjene med informasjon om 
tverrsnittsdata, materiale og knutepunktinformasjon(fast 
innspent etc.) 
 
Som nevnt tidligere måtte vi opprette et nytt profil i Robot 

for hatteprofil. Dette ble gjort parametrisk. Verdt å merke seg er at Robot krever at flens i 
overkant må være bredere enn avstanden mellom ytterkanten til steget. Vi la til 1 mm i bredde for 
flens i overkant for dette. 
 
Den største feilkilden i forhold til å få en korrekt dimensjonering er at et tosidig hatteprofil vil 
være noe stivere enn et ensidig hatteprofil. Dermed vil det kunne bli større nedbøyning ved 
ensidig hatteprofil, enn ved et tosidig. Den eneste måten å løse dette på er å lage et profil som har 
nøyaktig de samme egenskapene som det egentlige ensidige profilet. Selv om selve tverrsnittet 
kommer til å se litt annerledes ut, kan vi legge inn verdier som gir samme E-modul og forhold 
mellom akser og stivhet. Eksentrisk last er det derimot diskutabelt om det blir tatt hensyn til… 

Som vi ser fra bildene over ha vi fått en tilfredsstillende dimensjonering av bygget. Vi ser at 
nedbøyningene ser ut til å ha sammenheng med det vi skulle kunne forvente. Som eneste 
åpenbare feil ser vi at vi har en nedbøyning i dekket i første etasje. Dette kommer sannsynligvis 

Deformasjoner fra dimensjonering av studenthuset i Robot ved proprietær overføring fra Revit 
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fra at dette er tegnet som et vanlig dekke, og ikke gulv på grunn(”Foundation Slab”). Denne 
nedbøyningen kan man se bort fra. 
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7.2 - Overføring mellom Revit og Robot via IFC 
Ettersom Proprietær overføring og dimensjonering allerede er gjort, er det nå på tide med å 
sammenligne overføringen via IFC. En av tingene vi fant ut relativt tidlig var at veggene havnet 
feil. Robot legger inn veggene som ”plater”, lokalisert i midten av veggen. Avgrensningene følger 
geometrien for hvert veggobjekt. Det at dette har kommet inn noe feil har med hvordan Revit 
sammenføyer vegger automatisk. For å endre dette, så det kommer inn mest mulig rett har vi 
kjørt proprietær overføring på nytt med en liten endring. Der det er mulig er koblingene mellom 
de forskjellige veggene gjort med skråkutt. Dermed havner veggenes tyngdepunkt/midtlinje mot 
hverandre, og analyseplatene i IFC-dimensjoneringen havner inntil hverandre i hjørner hvor 
endene av to vegger møtes. Resultatene proprietært var uendrede ved endringen. 
 
Man må med andre ord alltid i modelleringssammenhengen tenke over hvor tyngdepunktsaksene 
ligger hvis man skal kjøre IFC-dimensjonering. 
 
Etter importering fra IFC i Robot kommer modellen inn på korrekt måte, men modellen 
inneholder en god del feil. For å ta en punktvis oppsummering av feilene som ble oppdaget: 
 

- Analyselinjene treffer ikke hverandre 
- Tverrsnittsdata følger ikke med 
- Alle elementer har fått materialet B25, 

inklusive stålsøyler og -bjelker 
- Endebjelkene i den utkragede delen av 

taket og dekket i 2. etasje har ikke blitt 
importert 

- Siden ikke alle vegger møtes i hjørnene 
er ikke alle veggene koblet sammen, og 
geometrien på de stemmer ikke helt 

- Under dekket i 1.etg ligger det i 
modellen lave vegger oppå 
fundamenter. Disse har blitt borte. 

- Alle fundamenter har blitt borte 
- Når vi går inn på vegger og dekker er ikke 

tykkelsen angitt. Ved å velge 
egenskapene på nytt(ikke endre, bare 
trykke på de samme egenskapene som de 
hadde) kommer tykkelsen inn 

- Dekkene ligger litt for høyt i forhold til 
bjelkene 

- Elementer har i egenskapene en relasjon mot 
etasjer, uten at det synes å være noen 
åpenbar hensikt med det, men de fleste 
objektene har havnet til feil etasje, og 
noen ikke til en etasje i det hele tatt. 

 

IFC-modellen importert i Robot. Analyselinjene treffer ikke 
hverandre, og dekkene ligger for høyt. 

Egenskaper for et dekke, før (t.v.) og etter (t.h.) at ”Thickness”, 
egenskapene for dekkets tykkelse, er valgt på nytt. Legg merke til 
at dekketykkelsen plutselig kommer inn. 
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Siden dimensjoneringen fra IFC-modellen er basert på samme modell som den proprietære 
dimensjoneringen, ligger koordinatene til objektene på omtrent samme sted. En gjennomgang 
viser at betongsøylene og stålsøylene har blitt plassert nøyaktig likt, mens det meste ellers har 
mindre avvik. 

 
Ved å starte med endebjelkene, benytter man seg 
av kommadoen ”Bars” på venstresiden. Vi velger 
korrekt tverrsnitt, og legger inn koordinatene, 
kopiert fra den proprietære modellen.  

 
Når disse er lagt inn, går man inn på nodene for 
bjelker og søyler. Vi har gått over plasseringene 
for hver enkelt node, og endret disse, så 
plasseringene blir like, med en feilmargin på 
omtrent 1mm på grunn av avrundinger i 
programvaren. Dette gjøres ved å velge noder i 
modellen, og endre koordinatene i egenskapene nederst til venstre i programvinduet. Vi vet fra 
Rundtur 1 at dimensjonering fra en IFC-modell medfører mange flere noder enn hva som er 
nødvendig. Særlig i taket var det en del flere noder enn nødvendig. I og med at søylene og 
bjelkenes analyselinjer ender i samme node i den proprietære dimensjoneringen, ble egenskapene 
for bjelkene endret så de gikk fra samme node som toppen av søylene. Enkelte andre steder var 
dette også nødvendig. De nodene som var overflødige ble slettet. 

 
Når dette var gjort, gikk vi gjennom 
tverrsnittsegenskapene til alle 
objektene.  

 
Som i den proprietære 
dimensjoneringen legger man inn 
hatteprofilen gjennom parametrisk 
definisjon. Dette er forklart der, og 
gjentas dermed ikke her. Når alle 
elementene har fått inn egenskapene 
sine, går man videre til gjennomgang 
av dekkenes plassering.  

Kommandovinduet for å legge inn nye elementer(bars) i Robot 

Endring av tverrsnittsegenskaper i Robot 
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Plate-elementenes plassering kan defineres på to 
måter. Enten kan man snappe de til noder og andre 
elementer, eller så kan man endre de ved hjelp av 
koordinater.  For å endre ved hjelp av snapping, 
velger man først dekket, trykker på kanten man vil 
flytte, og flytter musa dit man vil flytte dekkekanten. 
Man kan ikke holde inn museknappen når man gjør 
dette. Pekeren vil da snappe til et annet element i 
dimensjoneringsmodellen. 

 
Den andre metoden, som vi har valgt å bruke i 
denne 
dimensjoneringsmodellen, er 
ved bruk av koordinater. 

 
Dette gjøres ved å merke 
dekket, gå inn på "Geometry" 
under egenskapene, og trykke 
på ”Countour Definition”. 
Dialogboksen man får opp er 
vist til høyre. Siden plate-
elementer både omfatter 
dekker og vegger, er samme 
metode benyttet for begge 
deler. Koordinatene er hentet 
fra den proprietære 
dimensjoneringsmodellen. 

 
I tillegg til dette, måtte vi 
legge til noen elementer. I 
underkant av dekket i 1. etasje 
skal det være enkelte plater 
mellom fundamentene og dekket. Disse har blitt lagt til ved at man kopierte plateelementet under 
den ene rekken av betongsøyler som man kan se på bildet for ”Endring av geometri ved hjelp av 
koordinater under Contour Definition”. De nye elementene som man da fikk ved kopieringen ble 
da endret ved hjelp av koordinater til å ligge på samme sted som i den proprietære, og 
egenskapene ble endret så de hadde samme kvalitet og tykkelse. 

 
Til slutt ble fundamentene lagt til som opplagring under modellen. Dekket som helhet ble ikke 
opplagret. I underkant, kun plateelementene som lå under det(inklusive eventuelle vegger som 
fortsatte under dekket). Plate-elementet under den ene raden med betongsøyler ble også 
opplagret. 
 
For overgangen mellom bjelker og søyler i 2. etasje var det noen problemer. Her skulle nodene 
for bjelkene kobles til mot søyla, men dette skjedde ikke automatisk. For å få til dette, må man ty 
til noen nye metoder. Søyla må velges, og i filmenyen for Edit, velger man Divide, og deler den i 
to elementer. Søyla er fortsatt ”hel” og kontinuerlig, men man har delt den opp i flere deler. Gjør 
dette for alle søylene, flytt relasjonen for bjelkene til de nye nodene, og editer koordinatene til 

Endring av geometri for plate-elemtenter i Robot ved hjelp 
av snapping 

Endring av geometri ved hjelp av endring av koordinater under ”Contour Definition” 
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disse nodene, så de blir korrekte. Etter dette det angis knutepunktsinformasjon for alle bjelker og 
søyler. Her var det ingenting å finne i den proprietære dimensjoneringsmodellen. Siden det skal 
være enten boltede eller sveiste forbindelser ble forbindelsene angitt som fast innspent for alle 
knutepunkt. Dekkene ble angitt som 
”pinned” mot bjelkene. 

 
Etter dette må lastene angis i modellen. 
Dette gjøres ved å trykke på figuren i høyre 
verktøylinje, nummer 6 fra toppen når man 
er inne på ”Loads”. Her velger man fanen 
”Surface”, og knappen nederst til venstre i 
dialogboksen. Her angir man koordinatene 
til hvor lastene skal angis. Lastene angis som 
6kN i Z-retning, og man legger det til. 

 
Nå som alle egenskaper, 
knutepunktsinformasjon og laster er angitt 
er vi klare til å kjøre dimensjoneringsanalyse. 
Ved første gjennomgang 
får vi imidlertid ikke de 
resultatene som vi er ute 
etter.  

 
Som vist i bildet har vi ikke 
deformasjoner andre steder 
enn i dekket i taket, og 
deformasjonen ligger også 
kun i den ene langsiden. 
Det virker som om den 
ikke har festet seg til 
bjelkene på en skikkelig 
måte. Kortsidene har heller 
ingen deformasjon, uten at 
man klarer å se helt 
åpenlyst hva som er feil. 
 
For å være helt sikre på at dekkene ikke ligger feil, prøver vi å justere dem litt ved hjelp av 
snapping. Da vet vi at de ligger helt inntil der hvor de skal være. Vi endrer koordinatene så 
dekkene blir noe mindre, og snapper de til bjelkene med metoden forklart tidligere. Lastene 
endres også, så de angis med en bedre referanse mot dekket. Samme metode, men nå velges 
”Uniform Planar Load”, knappen øverst til venstre i dialogboksen vi brukte tidligere. Nå angis 
det også -6kN i Z-retning, men forskjellen er at det nå angis en referanse til plate-elementene for 
dekkene. 
 

Innlegging av laster i Robot 

Deformasjoner i konstruksjonen. Legg merke til at ingen av bjelkene, søylene eller andre dekker 
enn taket har deformasjoner 
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Vi kjører analysen på nytt, og får følgende deformasjon: 

Som vi ser fra illustrasjonene har vi fortsatt ikke korrekte deformasjoner. Vi har brukt omtrent tre 
dager på feilsøking i modellen vår og supportkontakt mot Teknisk Data uten å få mer brukbare 
resultater. Som et eksempel på et av de andre resultatene vi har fått underveis henvises det til 
bildet under.  
  

t.v. Deformasjoner i dekkets langside. Legg merke til at dekket ikke har festet seg til enkelte deler av bjelken(e). 
t.h. Deformasjoner sett fra en kortside. Legg merke til at vi fortsatt bare har deformasjoner i takplanet. Man kan imidlertid skimte 
deformasjoner i dekket i 2. Etasje, men det er usikkert om dette er for dekket eller for endebjelken. 

Feilsøking av modellen uten veggene for fundamentene. Dekkene ble direkte opplagret. Som man 
ser er det fortsatt store avvik fra den proprietære dimensjoneringen. Det er helt klart at man har en 
feil i dimensjoneringsmodellen, når man ser størrelsen på nedbøyningen nederst til høyre. 
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7.3 - Proprietær dimensjonering med Tekla 

7.3.1 - Innledning 

Vi skal nå modellere studenthuset (også kalt hus 900), utgangspunktet for modelleringen vil være 
en RIB-modell som vi får av Tor Ørjan Holt. Disse er i IFC-format som vi importerer inn i Tekla 
Structures som en referansemodell som vist nedenfor.  

 
Referansemodellen er kun ett stort sammenhengende objekt uten noe informasjon utover 
geometrien. Vi bruker denne kun til å modellere etter og kontrollere at vår modell er lik Revit 
modellen. Dersom vi er usikker på hvilket tverrsnitt som har blitt benyttet, må vi åpne IFC fila i 
Solibri Model Viewer og klikke på de enkelte objektene.  
 
Når vi så har modellert den ferdig i Tekla gjennomfører vi en proprietær eksport til Robot 
Structural Analysis Professional 2009. Når vi forsøker å overføre får vi en feilmelding for 
materialet B35. Dette må løses ved å legge inn materialdatabasen (matdb) i mappa til bygget. 
Denne databasen oversetter objektnavnene fra ”Tekla-språk” til ”Robot-språk” 
 
Når vi har ordnet opp i dette kan vi gjennomføre en eksport og får trådmodellen som vist 
nedenfor.  
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Det er noen litt rare ting på denne modellen som må korrigeres før styrkeberegning kan finne 
sted.  
 
Her ser vi et horisontalsnitt av hulldekkene på tvers og bjelkene på langs, her kan vi se at ett av 

hulldekkene er en skrå linje, denne skulle naturligvis vært rett.  
 
Det er mange feil på analyselinjene her, blant annet fra hulldekker til bjelker. Dette er naturlig 
fordi hulldekkene ligger oppå bjelkene og dermed blir analyselinjene i forskjellig høyde. Vi har 
gått inn i Tekla modellen og endret disse manuelt slik at de matcher via proprietær overføring.  
 
Vi forsøker så igjen å kjøre styrkeberegning. Nedbøyningeneender opp med å se slik ut:  

Her er skalaen 15.0 cm, noe som betyr at vi snakker om store deformasjoner i konstruksjonen. Vi 
ser også at vi ikke har kraftoverføring mellom innspenningene i fundamentet og dekkene på 
høyre side av konstruksjonen. Vi har imidlertid kontakt mellom søylene og dekkene siden disse 
har full kompatibilitet. 
 
Noen steder ser det ut som om strekene har dannet edderkoppnett-lignende former. Dette 
skyldes at Robot automatisk genererer en såkalt ”mesh” som den bruker i styrkeberegningen. 
Robot beregner så lastfordelinger via FEM-analyse. Siden det var så store vanskeligheter med 
denne overføringen fikk vi booket en dag hos EDR for support.  
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7.3.2 - Resultat etter besøk hos EDR 12.05 

Vi fikk her hjelp med Robot-eksporten hele dagen av Michal Modrynzki. Hos EDR foregår alt i 
et friskt tempo og minuttet etter vi var kommet inn var vi i gang. Vi startet med å betrakte 
nodeplasseringene i modellen. Disse fant vi ved å gå inn i ”Analysis & design Models” i Tekla og 
deretter velge ”Update and show”. Vi har dessverre ikke noen illustrasjoner av denne prosessen 
da alt går veldig fort hos EDR, men kort oppsummert var det et rot av noder og streker i 
modellen på det tidspunktet.  
 
Vi opprettet da en ny analysemodell og valgte kun fundamentene i første omgang. For å ikke se 
alle noder og streker må vi endre verdien i ”Creation method ”fra ”full modell” til ”By selected 
parts and loads”. Det vil si at vi nå kun ser Noder og forbindelser for utvalgte objekter.  

Vi startet så på bunnen av konstruksjonen og la inn fundamentene og de lave veggene som 
forbinder fundamentene og dekket i 1. etg.  
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Vi må så få disse nodene til å matche, det gjøres ved å flytte nodene. Først dobbelklikker vi på 
objektet, og velger ”User-defined attributes” og velger fanen ”Analysis” og fyller den ut slik.  

Så klikker vi på ”Update and show”.  

 
Vi bruker denne metoden til å ”reparere” modellen der nodene ikke matcher.  Vi går igjennom 
hele modellen fra bunnen til toppen og gjør endringer der det trengs. For vegger og dekker må vi 
bruke en annen fane som heter ”Analysis Offsets” som tillater oss å endre plasseringene til 
nodene i alle hjørnene til konstruksjonen.  
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I denne menyen står det ingenting om hvilken node du flytter på når du skriver inn verdier i node 
offset så vi har funnet fram ved prøving og feiling. Selv om veggen har mange noder er det bare 
de 4 i hjørnene vi kan flytte på, disse kan vi flytte i både x, y og z akse. Som dere ser på 
skjermbildet kan dere se at vi har endret verdien i z-retning til 200 for node 3.  
 
Videre må vi endre hulldekkene til et plasstøpt dekke og flytte analysehøyden til samme høyde 
som bjelkenes analyselinjer. Vi vil da få dekket som et plateelement i analysemodellen. Dette vil gi 
en mer korrekt fordeling av last for resten av konstruksjonen, men hulldekkene må da 
styrkeberegnes separat. Vi bør også endre densiteten for dekket slik at egenvekten vil bli det 
samme som for hulldekkene. Vi har valgt egenvekt etter data fra Contiga sine hjemmesider. 
Istedenfor påført egenvekt har vi lagt inn en jevnt fordelt last som tilsvarer det hulldekkene ville 
veid.  
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Vi får ikke eksportert hattebjelkene til Robot fordi dette tverrsnittet ikke eksisterer i programmet. 
Vi kan gå inn i de brukerdefinerte attributtene og legge inn et annet profil som vil eksporteres til 
Robot slik at vi vil ha to forskjellige profiler i styrkeberegningsmodellen og Tekla modellen. Vi 
velger da et profil som har tilsvarende kapasitet som hatteprofilet. 
 
Når vi så gjennomfører en eksport får vi denne modellen i Robot.  

 
Når vi så ber om en styrkeberegning får  vi dette resultatet.  

Dette er enda ikke en analyserbar modell grunnet en feil kalt ”Incoherent Mesh on Edges”. Dette 
kan sees som de store ansamlingene av noder og streker blant annet i hjørnene av øverste dekke. 
 
Vi går ikke videre med dette nå, men sender denne modellen videre til EDR for support siden 
den proprietære overføringen er såpass mangelfull. Vi fikk tilsendt en ny versjon av Michal 
Modrynzki hvor vi har fått inn fundamenter som lar seg eksportere. Vi har også fått tilpasset 
meshen slik at modellen er analyserbar.  
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Vi kan først se hvordan han har valgt å lage innfestningene i fundamentene.  

Vi gjennomførte deretter en styrkeberegning. Funksjonen ”Automatic mesh adjustment” må 
skrus på og vi må kjøre strykeberegningen en gang til.  
Resultatet ble en maksimal nedbøyning på 34mm og en deformasjonsmodell som har god likhet 
med den proprietære deformasjonsmodellen fra Revit. Dette er svært oppløftende resultater den 
vanskelige prosessen med eksporten tatt i betraktning, men det er fortsatt noen feil her.  

Vi kan se i langsidenes ytterkant har fått deformasjoner på midten. Det vil si at de ikke har 
kontakt med innfestningene. Vi kan også se at vi ikke har kraftoverføring mellom dekke og 
stålbjelke langs kortsiden av konstruksjonen i 2 etg. Dette var imidlertid også tilfellet i Revit. 

Her kan vi også se at dekket i 1. etg får relativt store deformasjoner, dette skyldes at det ikke er 
definert som et fundament, men som ett frittbærende dekke. For å få deformasjonene langs 
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fundamentene korrekte fjernet vi alle innspenningene fra eksporten og la isteden til 
linjefundamenter i Robot.  

Da fikk vi maksimal deformasjon til 25mm noe som virker som et sannsynlig resultat.  

Vi ser her konstruksjonen fra siden og hvor vi har fjernet analyseplatene for å se litt bedre. Vi kan 
her se at deformasjonen er størst i dekket i 1. etg. Dette vil imidlertid bli feil siden dette ligger 
direkte på grunnen og dermed ikke får deformasjoner. Årsaken til denne feilen er at vi ikke har 
definert det som fundament. De største faktiske deformasjonene vil da bli i størrelsesorden 
20mm. 
 

7.3.3 - Vurdering av den proprietære eksporten mellom Tekla og Robot 

Den proprietære overføringen mellom Tekla og Robot er på mange områder svært mangelfull og 
byr på mye ekstraarbeid. Vi har for eksempel ved flere anledninger måttet gjøre endringer i 
eksportdatabasen for å få overført tverrsnittsdata til Robot.  
 
Vi har en funksjon som heter merging. Det vil si at de endringene som gjøres i Robot lagres og 
tilføres konstruksjonen når du laster inn en ny, oppdatert versjon av bygget. Dette muliggjør at vi 
kan legge til for eksempel innfestninger og laster i Robot uten å måtte legge de til på nytt hver 
eneste gang du gjøre en endring i Tekla.  
 
Vi hadde store problemer med en feilmelding i Robot som heter ”Incoherent Mesh On Edges”. 
Dette kan oppstå dersom du har feil i nodestrukturen i konstruksjonen, men kan til tider være 
vanskelig å lokalisere og rette opp i. Vi måtte få ekstern hjelp fra EDR for å løse noen av disse 
problemene. 
 
Den gode nyheten på vegne av denne eksporten er at mesteparten av merarbeidet vi har gjort for 
å få til en eksport er engangsarbeide slik at prosessen vil ta vesentlig kortere tid ved neste 
prosjekt. Vi har også fått satt opp en plattform med programversjoner og linker som fungerer 
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godt sammen, mye av dette er versjoner som har kommet mens prosjektet har pågått som har 
gjort prosessen noe enklere. 
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7.4 - Dimensjonering av TEKLA-modellen via IFC 
Vi tar utgangspunkt i den modellen vi brukte i den proprietære Robot eksporten. Vi skal nå se på 
hvor god analysemodell vi får når vi forsøker og eksportere akkurat den samme modellen til 
Robot via IFC-formatet. Her ser vi på modellen i Solibri Model Viewer. Som vi kan se har 
geometrien kommet med som den skal.  

 
Vi kan også se at vi får med riktig betegnelse på både modell og element. Her ligger også all 
informasjon om dimensjoner og materialkvalitet inne. Vi har i det store og det hele fått en 
eksport som ser veldig riktig ut med tankte på materialkvalitet og mengder. Siden vi gikk 
igjennom IFC-eksporten i rundtur 2 går vi rett til Robot import.  
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Vi kan her se at vi har fått en modell som er fysisk ganske lik den vi hadde i Robot, men vi har 
mange offsets som i tidligere rundturer. Vi vil nå koble nodene sammen på en slik måte at 
resultatene av styrkeberegningen vil bil påvirket i minst mulig grad. Siden vi ikke har fått med 
fundamenter starter vi med å slette alle noder for disse og sette på linjeinspenninger rett på 

veggene. Vi må så flytte nodene slik at vi får en sammenhengende modell. Vi starter med 
fundamentveggene.  
 
Vi går nå inn i de geometriske dataene til objektet og forlenger veggen slik at den får kontakt med 
neste vegg. Vi gjør tilsvarende for bjelker og dekker slik at vi får en sammenhengende 
analysemodell. Profiler for hattebjelker legges også inn siden disse ikke ble med i eksporten.  
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Når vi nå gjennomfører styrkeberegningen får vi usedvanlig mye nedbøyning på den ene siden. 
Dette skyldes tilsynelatende manglende kraftoverføring mellom linjefundamentet og veggen.  

Her har vi et stort problem for vi får nemlig ikke lov til å endre lagerbetingelsene i forbindelsen 
mellom vegg og dekke. Dette gjør det vanskelig for oss å gjøre de manuelle instillingene som må 
til for at den riktige analysen skal gjennomføres. Vi forsøker å benytte correct funksjonen (10mm 
toleranse), men til ingen nytte. Vi blir etter hvert oppmerksom på at en liten glippe mellom 
dekket og fundamentet, men denne måler kun 0.18mm og skulle la seg korrigere med autocorrect 
funksjonene.  
 
Vi setter i stedet dekket til flateopplagret med fastlagre. Da får vi en langt bedre analyse med 
resultater som virker troverdige.  
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De maksimale deformasjonene her blir 
31mm. Men vi har ikke fått en vellykket 
kraftoverføring mellom dekker og vegger.  
Vi forsøker å endre litt på kjellerveggene slik 
at vi får kontakt mellom dekke og 
kjellervegger for å få kraftoverføring. Dekket 
ligger 16cm over toppen av kjellerveggene. 
Dette skyldes at analyseplata legger seg i 
midten av dekket som bygger 32cm.  
 
Det viste seg imidlertid at det var en glippe 
på 4mm mellom dekket og veggen som 
forårsaket dette. Da var det bare å gå inn i 
egenskapene til dekket og senke dette 4mm i 
alle noder. Dette gjøres mest effektivt med å gå inn i elementets egenskaper og åpne tabellen for 
geometrien og bare kopiere z-verdien for hver node. Når det er gjort får vi denne 
nedbøyningsfiguren.  
 
Her ser vi at vi har full opplagrinskraft i veggene. Deformasjonen her er 1.9  cm, noe som passer 

veldig godt i forhold til modellen fra den properitære eksporten. Vi har her også fått det nederste 
dekket opplagt, slik at vi får 0 i deformasjon, noe vi ikke fikk til ved properitær eksport. Vi er 
veldig tilfreds med dette resultatet. Vi skal nevne at dette er nedbøyningsdata for kun egenlaster 
(som for nederste dekket er 4.4kN/m2 ) og dermed virker dette som en ganske sansynlig 
nedbøyning. Da spennet for hulldekkene er 12.3m tilsvarer dette  L/647.  
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7.5 - Konklusjon for dimensjonering av Studenthuset 

7.5.1 - Proprietært 

Som vi vet fra de tidligere rundturene våre fungerer proprietær dimensjonering via Revit veldig 
bra. Det er få problemer knyttet til overføringen, og de få feilene og advarslene som vi fikk ved 
dimensjoneringen gikk på at vi hadde modellert modellen vår feil, og at hatteprofilene ikke er lagt 
inn i tverrsnittsdatabasen til Robot. Dette er ikke noe som feil ved selve overføringen, og man 
kan dermed si at selve dimensjoneringen fungerer sømløst. 
 
For Tekla sin del er det imidlertid noe annerledes. Som nevnt i rundtur 2 er ikke den proprietære 
overføringen fra Tekla fullt så godt utviklet som overføringen fra Revit. Det har vært vanskelig å 
få til overføringen, og Tekla fungerer bedre mot Staad.Pro hvor det er en skreddersydd løsning. 
For å få den proprietære overføringen til å fungere måtte vi til EDR for support, og vi måtte også 
sende modellen til Michal Modrynzki for en gjennomgang for å finne feilkildene våre.  
 
I den proprietære overføringen fikk vi ganske like resultater fra Revit og Tekla, noe som 
sannsynliggjør at disse resultatene er riktige. Vi fikk også nedbøyning i dekket i 1. etg i begge 
modellene, noe som er feil. Denne feilen ser vi imidlertid ikke på som så alvorlig siden den er 
såpass lett å se og fordi den ikke medfører særlige feil for resten av konstruksjonen. 
 
Vi kan ellers se at vi har fått noe utbøyning av søylene, dette skyldes at det er momentstivhet i 
knutepunktene, dette er noe vi har jobbet mye med å forandre, men det har så langt ikke vært 
mulig å få en fornuftig analyse dersom vi har fritt opplagte dekker.  Da blir resultatet store 
forskyvninger som vi lett ser at er uriktige. 
 
Vi ville også ventet at det skulle være mindre deformasjoner i dekket ute i endene siden det her 
ligger hattebjelker som tar mye av lasten, men det virker som vi ikke har fått den ønskede 
effekten av samvirke mellom disse to elementene. Dette gjelder også for begge modellene noe 
som tyder på at dette er en feil som ligger inne i Robot, eller eventuelt at det er en parameter vi 
ikke har satt.  
 

7.5.2 - Dimensjonering via IFC 

7.5.2.1 - Vurdering av IFC eksporten 

Vi får en del ekstraarbeide ved dimensjonering fra IFC-modell. Siden alle 
analyselinjer/analyseplater legger seg i nøytralakser må vi hele tiden tilpasse disse. Det vil si at vi 
må senke dekkene en halv dekkehøyde, vi må koble sammen bjelker og søyler og så videre. Dette 
tar mye tid og kan til tider være vanskelig å få til å fungere på riktig måte. Det er med andre ord 
en feilkilde. Vi hadde også noe problemer med å få kraftoverføring mellom dekke og vegger.  
 
Vi er som antydet langt mer avhengige av å gjøre endringer på modellen i Robot ved IFC eksport. 
En stor svakhet med dette er at vi må gjøre alt i Robot på nytt dersom vi endrer modellen i Tekla 
eller Revit og importerer den på nytt. Det er da altså snakk om mange timers merarbeid ved hver 
revisjon, dette er kanskje den største svakheten pr. i dag. Mens mange av de andre problemene til 
dels blir løst en gang for alle når vi lærer oss ”triksene”, vil dette fortsette å være en kilde til feil 
og merarbeid. Vi ser dermed på mangelen på bevaring av informasjon som blir lagt til i Robot 
som en av de største svakhetene for denne metoden. 
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Interessant nok tok det oss vesentlig kortere tid å gjennomføre eksporten til Robot via IFC enn 
via properitært format for Tekla sin del. Dette skyldes i noen grad at vi stilte større krav til 
automatisering i den properitære ekporten, men også at mangelen på spesialtilpasninger mellom 
programmene ved IFC-overførin, gjør at eksporten blir veldig forutsigbar i forhold til hvilke feil 
som oppstår.  
 
I en properitær overføring gjør programmene mange automatiske tilpasninger for analyselinjene 
slik at trådmodellen blir mer sammenhengende, men når dette ikke virker er det desto mer arbeid 
for å få det riktig. I IFC versjon 2x3 vil det aldri virke på denne måten uansett, du vil alltid få 
avvik der nøytralaksene ikke treffer hverandre. Men er du klar over dette er det ganske fort gjort å 
gå inn og flytte analyselinjene og analyseplatene dit de skal være.   
 
Når det kommer til IFC-overføringen fra Revit har vi ennå ikke fått vellykkede analyser. Dette 
skyldes i stor grad at implementasjonen av IFC-formatet ikke støtter eksport av analyselinjer. 
Dette fører til at analyselinjene i Robot vil ligge i nøytralaksene og treffer som oftest ikke 
tilsluttende elementer. Dette fører i første omgang til at det krever mye arbeid å få en 
sammenhengende analysemodell. Det fører også til at vi har veldig mange mulige feilkilder og at 
det er vanskelig å finne ut hvor en feil oppstår. 
 
I forhold til det å bruke IFC til dimensjonering vil vi fra dette si at det ikke er hensiktsmessig i 
Revit sitt tilfelle. I Revit fungerer den proprietær koblingen så bra, og tatt i betraktning at 
dimensjonering via IFC ikke fungerte, kan vi ikke se noen klar grunn til å bruke IFC til dette. 
 
I tilfellet med Tekla derimot er saken noe annerledes. I dette tilfellet er den proprietære koblingen 
å anse som ikke ferdigutviklet, og dimensjonering via IFC kan fungere vel så bra som proprietært. 
Her har det vært så mye arbeid å få til en proprietær dimensjonering, at arbeidet med å bearbeide 
IFC-dimensjoneringen vil være tilnærmet likt i arbeidsmengde. Det kan imidlertid snu seg fort 
om det gjøres mange revisjoner av bygget, da alle endringer som gjøres i Robot må gjentas hver 
gang du importerer en ny IFC-modell. 
 
I begge tilfellene vil uansett bearbeiding av IFC-modellen for dimensjonering føre med seg 
feilkilder for dimensjoneringen. Man må også regne med visse feilkilder hvis man bruker 
proprietære metoder, men den proprietære overføringen vil uansett være å foretrekke. Når den 
proprietære koblingen fungerer optimalt vil dette gi bedre muligheter, da både Tekla og Revit er 
bedre til å bearbeide geometri, og for brukeren vil man kunne få bedre oversikt over egenskaper, 
materialer og tverrsnitt. 
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8 - Diskusjon av resultatene 

8.1 - Oppsummering 
Fra Rundtur 1 så vi at overføringen via IFC medførte mindre problemer. Vi bemerket oss 
imidlertid at det medførte en del merarbeid, og at det sannsynligvis ville være vanskelig å holde 
oversikten når vi skulle begynne med større konstruksjoner. Grunnleggende geometri og 
materialegenskapene fulgte med ved eksport til IFC, men ikke alt ble importert inn i Robot. 
Analyselinjer, laster og knutepunktsinformasjon fulgte heller ikke med. 
 
I den neste rundturen ble mye av dette bildet bekreftet. Samme situasjon oppstod, og de fleste 
problemene var noe vi kunne kjenne oss igjen i fra Rundtur 1. Vi fikk også bekreftet mistanken 
om at IFC-eksporten medførte problemer og merarbeid med mer kompliserte konstruksjoner. 
Selv om dette var en liten konstruksjon hadde vi enkelte problemer med å beholde oversikten. 
 
De nye elementene i Rundtur 2 er hentet fra studenthuset, og var betongvegger, 
linjefundamenter, betongdekke og hatteprofiler. Lærdommen fra dette ligger mye i det at 
analyselinjenes posisjon er gitt ved geometrien, og at man ved modellering må tenke over dette 
hvis dimensjoneringen skal foretas via IFC. 
 
Studenthuset viste mye av det vi så i Rundtur 2. Dette var ikke spesielt overraskende, i og med at 
mange av objektene og elementene var like. Den største forskjellen lå for det meste i størrelsen 
på bygget, og at det var flere elementer å holde styr på. 
 
I Rundtur 1 var det veldig lett å få overført og dimensjonert modellen ved bruk av IFC-formatet. 
Mye av grunnen til dette var at det var få analyselinjer og lett å holde oversikten. Så lenge vi 
hadde rett versjon av Revit Extensions var det heller ingen problemer med den proprietære 
overføringen. 
 
Vi har i prosjektet hatt noen problemer med den proprietære overføringen fra Tekla. For rundtur 
1 var det imidlertid få problemer, og noe av grunnen kan være den enkle konstruksjonen og de 
enkle elementene. 
 
Både i Rundtur 2 og i Studenthuset opplevde vi at dimensjoneringen via IFC fra Revit var 
vanskelig å gjennomføre, og at vi bare fikk det delvis til. Med en del mer tid kunne det ha gått, 
men vi har allikevel fått verdifull erfaring med bruk av IFC-formatet. 
 
I Tekla sitt tilfelle har vi opplevd at IFC-overføringen godt kan konkurrere med den proprietære 
overføringen. Dette er imidlertid under forutsetning av at du har jevn kompetanse mellom de to 
metodene, og at du ikke skal kjøre mange revisjoner av modellen inn i 
styrkeberegningsprogrammet. Revisjoner gir mye arbeid, da alle endringer av modellen i Robot 
må gjøres på nytt for hver import. 
 
Robot importerer IFC-modeller relativt godt, men vi kan ikke angi nivået på importen eksakt. En 
av de tingene som vi har merket oss fra studenthuset er at alle materialer ender opp som betong 
(B25), og at mange av tverrsnittsdataene blir borte. Brukergrensesnittet er lite tilpasset endring av 
geometri i forhold til modelleringsverktøyene. Det vil derfor være ønskelig å gjøre færrest mulig 
endringer av geometri i Robot. 
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8.2 - Drøfting 
Modelleringen i Tekla har vært relativt tung å komme inn i, men er god og intuitiv når man 
forstår hvordan programmet fungerer og er bygd opp. Det ligger en del valgmuligheter i Tekla på 
hvordan programmet legger inn analyselinjer. Vi var i utgangspunktet ikke klar over alle 
mulighetene til å se hvordan analyselinjene blir lagt i Tekla, dermed har vi ikke forstått hvordan 
linjene ble lagt ved proprietær overføring til Robot. 
 
Revit er et program som det ikke er like vanskelig å bli kjent med. Oppsett og arbeidsmetode 
baserer seg mye på at man tegner på arbeidstegningene i 2D, og at objektene har egenskaper som 
gir oss 3D-funksjonalitet. Programmet er godt til å koble objekter i forhold til hverandre og til 
etasjer, men ikke like god på det å modellere detaljerte knutepunkter.  
 
Brukergrensesnittet i begge programmer er godt, og eksportmulighetene er tilfredsstillende. Vi er 
som nevnt tidligere nybegynnere på de to programmene, men vi tror ikke dette har påvirket 
resultatet nevneverdig. 
 
I løpet av prosjektet har vi kjørt overføring mellom modelleringsprogrammene via IFC for å lære 
oss litt mer om hvordan dette fungerer. Det første vi merket oss var at de to 
modelleringsprogrammene importerer IFC-modeller på to forskjellige måter. Mens Revit 
importerer alle objekter enkeltvis slik at man kan jobbe direkte ut fra disse, importerer Tekla hele 
modellen som et sammenhengende referanseobjekt, hvor lite av egenskapene er tilgjengelig for 
kontroll. 
 
Det er med andre ord en del forskjeller i hvordan de to programmene fungerer mot IFC-
modeller. Det er fordeler og ulemper ved begge metodene. Revit gir gode muligheter til å jobbe 
direkte fra en IFC-modell, mens Tekla gir større muligheter til å importere oppdateringer og 
finne endringene. 
 
Overføringen til Robot er som kjent gjort på to forskjellige måter. Det er en del forskjeller i 
hvordan det har fungert fra de to programmene. Mens IFC-overføringen har fungert veldig likt 
fra Revit og Tekla, har det vært en del forskjeller i hvordan de to proprietære metodene har 
fungert. Overføringen fra Revit har fungert sømløst proprietært etter at vi fikk rett versjon av 
Revit Extensions. Faren med dette er kanskje at vi har blitt noe bortskjemt, ettersom nivået på 
den proprietære overføringen fra Revit er såpass høyt. Sammenlignet med dette vil de andre 
overføringsmetodene komme i et dårlig lys, noe som kan påvirke vår vurdering av kvaliteten på 
IFC-overføringen. 
 
Den proprietære overføringen fra Tekla er som nevnt gjennom rapporten mangelfull og ser ikke 
ut til å være helt ferdigutviklet. Dette var ikke fremtredende ved Rundtur 1, men ved Rundtur 2 
og Studenthuset ble dette klarere. Ved disse overføringene ble veldig mye tid satt av til å feilsøke 
og finne hva som var feilen ved overføringa vår. I tilfellet med Studenthuset gikk dette så langt at 
vi måtte på besøk til EDR, og senere sende fra oss modellen for å få en skikkelig overføring som 
lot seg dimensjonere. Gode supportlinjer har gjort opp for mange av problemene våre, men våre 
vurderinger kan ha blitt påvirket av at det har vært såpass problematisk. 
 
Noe av problemet lå også i at tverrsnitt har forskjellig navn i Tekla og Robot, og at oversettingen 
som den proprietære overføringen i prinsippet skal stå for ikke fungerte skikkelig. Vi måtte rett 
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og slett inn i tverrsnittsdatabasen til Tekla for å endre dette, for at overføringen skulle fungere 
skikkelig. 
 
I forhold til IFC-overføringen var det ikke spesielt store problemer med selve overføringen. 
Eksporten av IFC-modellen var enkel å få til, og selve importen inn i Robot bød heller ikke på 
større problemer. Robot var imidlertid avhengig av at filtype var valgt til å være ”.ifc”, og ikke 
”All Files”. Når selve importen var gjennomført kunne vi studere feilene IFC-overføringen 
medførte. 
 
I Tekla sitt tilfelle hadde vi et problem med objektnavnet på HEA-bjelker som ikke kom inn rett. 
Generelt sett var det en del problemer med å importere objekter fra IFC, og få med alle 
tverrsnittsdataene. Som nevnt tidligere ble alle elementene i Studenthuset importert som 
elementer med materialet ”B25”, betong. Det var også en del avstand fra hvor eksempelvis 
bjelkene sluttet og hvor søylene de skulle ligge inntil lå. Det er med andre ord ikke slik at 
overføringen av en IFC-modell fungerer optimalt. Analyselinjer ble antatt ut fra geometri, og 
knutepunktsdataene var helt borte sammen med lastene. Ved importen fra Revit manglet vi 
endebjelkene i de utkragede delene av studenthuset. 
 
Når det kommer til selve dimensjoneringen, fikk vi til slutt gode resultater fra begge 
programmene proprietært. Vi har blant annet ved å lese gjennom rapporten i etterkant merket oss 
at de proprietære resultatene fra Studenthuset har vært såpass like at det har vært vanskelig å se 
store forskjeller mellom dem. I Tekla sitt tilfelle har vi imidlertid vært nødt til å gjøre en del i 
Robot for å få det til å fungere. Den proprietære overføringen fra Revit har vært noe av det vi har 
sett på som det optimale. Tekla har en tilsvarende kobling mot Staad.Pro, og slik sett kan man 
spørre seg om det egentlig var en god sammenligning å bruke Tekla mot Robot. 
 
IFC-modellene er ikke gode når de er overført til Robot, og man må regne mye manuelt arbeid 
ved større konstruksjoner. Tekla har muligheten til å føre eksempelvis bjelker inn til sentrum av 
en søyle og dermed fjerner man en del av avstandene mellom analyselinjene ved IFC-
overføringen. Revit tillater ikke det å legge objekter dobbelt og kan dermed ikke brukes på denne 
måten. Tekla vil kunne være bedre til dimensjonering via IFC enn hva Revit er slik situasjonen er 
i dag. Spørsmålet er bare om dagens funksjonalitet er tilfredsstillende for at det skal være 
hensiktsmessig å benytte IFC-formatet til dimensjonering. 
 
Vi ser ikke på bruken av Robot eller tilsvarende styrkeberegningsverktøy som noe man kommer 
til å benytte ved mindre konstruksjoner. I disse tilfellene er sannsynligvis bæresystemene såpass 
enkle at en større dimensjoneringsprosess ikke vil være nødvendig. Det er først ved 
dimensjonering av større konstruksjoner vi ser det som aktuelt å benytte programmer som 
Robot. IFC-dimensjonering virker lettere å gjennomføre ved mindre konstruksjoner. 
 
I den innledende drøftingen stilte vi oss spørsmålet om IFC-standarden har de nødvendige 
definisjonene som trengs for å kunne gjøre styrkeberegninger. Vi har gjennom å studere 
standarden, som er lagt ut på IAI-tech.org, funnet frem til at IFC-standarden som er 
implementert i de benyttede programmene, IFC 2x3, har de nødvendige definisjonene til å kunne 
gjøre styrkeberegninger.  
 
Standarden oppfyller de ønskene vi hadde i Rundtur 2 for å få en god overføring, men 
implementasjonen i programmene er bare delvis. For å kunne bli IFC-sertifisert trenger ikke et 
program støtte alle funksjonene i IFC-standarden. Så lenge det som eksporteres til IFC følger 
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standarden, og programmet klarer å importere IFC-modellen igjen er det tilstrekkelig for å få 
IFC-sertifisering (Hjelseth 2009).  
 
Hva kan så være årsaken til at implementasjonen ikke er bedre? 

- Er det for vanskelig å implementere analyselinjene, siden ingen programmer vi har 
sett på, eller hørt om, har implementert det? 

- Finnes det en IDM for å eksportere analysedataene? 
- Er IFC-sertifisering kun et salgstriks for programvareleverandørene? 
- Har BuildingSMART organisasjonen nedprioritert dette hittil fordi det har vært for 

tidlig å fokusere på denne ”nisjen”? 
 
Hvis økningen i kravene for IFC-sertifisering blir stor over for kort tid, vil det legge beslag på 
store ressurser for å beholde sertifiseringen og kanskje vil mange programvareutviklere gi opp 
støtten av IFC-formatet. BuildingSMART hever kravene for en IFC-sertifisering sakte, men 
sikkert (Hjelset 2009).  

 
Så hvor går da utviklingen videre i løpet av de nærmeste årene? Den neste versjonen av IFC-
standarden er nå på trappene, og ble lansert som en betaversjon 12. Mai 2009. Her vil det blant 
annet bli implementert mulighetene til å legge inn terrengkoordinater i modellen. Kravene ved 
IFC 2x4 sertifisering vil sannsynligvis heves noe, men hva som legges inn i kravet er usikkert. 
 

8.3 - Feilkilder 
Det er i prosjektet en god del mulige feilkilder. Det mest fremtredende er vel sannsynligvis det 
faktum at vi er nybegynnere på programmene vi har benyttet oss av, og at vi dermed kan ha gjort 
en del feil allerede ved bruken. Vi har imidlertid fått kurs i modelleringsprogrammene, og har hatt 
tilgang på support fra leverandørene. I forhold til Robot har vi imidlertid ikke hatt kurs, og det er 
sannsynligvis dette som er den største feilkilden vår. Vi har imidlertid hatt support fra 
leverandøren Teknisk Data ved Kai Viggo Munch på telefon, og Håvard Vasshaug fra Cad-Q 
som har vært tilstede hos Multiconsult. Dermed har vi minimert mulighetene for feil så langt som 
vi har kunnet. Vi har forsøkt å gjøre så mye som mulig av tilpasningene for analyse i 
modelleringsprogrammene for å minimere feilkildene fra bruken av Robot. Ved bruk av IFC-
formatet blir dette imidlertid vanskelig på grunn av begrensningene i overføringsmulighetene, 
særlig knyttet til analyselinjer. 
  
Når det kommer til Robot er også spørsmålet hva importmulighetene er. Siden Robot er et 
styrkeberegningsprogram kan det tenkes at mulighetene til å importere analyselinjer fra IFC-
formatet er tilstede. Dette kan være en feilkilde i forhold til hva slags bilde vi får av Robot. Når så 
IFC-modellen er importert har vi flere mulige feilkilder. Innstillingene for knutepunktsdata vises 
ikke etter den proprietære overføringen. Dette gjør at vi ofte må gjette ut fra hvordan 
deformasjonene ser ut, for å finne de knutepunktsdata som gir lik deformasjon ved IFC-
overføring. 
 
Selve importen fra IFC gjør også at vi må flytte på en del av nodene for å få en sammenhengende 
konstruksjon. Dette kan føre til feil i det at Robot ikke er godt tilpasset det å bearbeide geometri. 
Det at man har mange elementer i eksempelvis Studenthuset gjør også sitt til at man lett mister 
oversikten, og at endringene derfor kan bli feil. Vet vi også hvorvidt importen fra IFC blir lik 
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hver gang? Er tolkningen i Robot lik hver gang, eller ser det bare slik ut? På IFC-overføringen fra 
Revit til Robot fikk vi like analysemodeller ved å importere den flere ganger, men vi har også 
opplevd at IFC-modellen har blitt importert ulikt på forskjellige maskiner. Det er med andre ord 
ikke helt sikkert at den faktisk tolker alt likt. 
 
Vi har i Revit basert oss en del på å gjennomgå eksportinnstillingene til IFC-format, men vi har 
også funnet enkelte avvik fra dette. Dette gjør at vi stiller oss spørsmålet om vi egentlig får se alle 
eksportinnstillingene, eller er noen av dem skjult? Er dette en feilkilde som vi bør ta hensyn til? 
Klarer vi egentlig å lokalisere hvor feilen vår oppstår? Vi vet at alle programmer inneholder 
enkelte feil, men har vi lokalisert noen feil som er relevante? I forhold til dette, ser vi det som å 
være utenfor rammene for prosjektet, og noe vi ikke har prioritert i arbeidet. 
 
For å prøve å lokalisere enkelte av feilkildene våre har vi benytte Solibri Model Viewer og Solibri 
Model Checker. Spørsmålet rundt dette er om dette gir en uavhengig og korrekt nok gjengivelse 
av IFC-modellene. Ifølge Thor Ørjan Holt er Solibri god nok for dette arbeidet. Solibri gjør visse 
antagelser hvis den eksporterte modellen ikke er helt i henhold til standarden, men disse avvikene 
er såpass små at de ikke er relevante. 
 
Vi vet også at eksportinnstillingene og importinnstillingene i Revit er noe forskjellig. Vi kan anta 
at det samme gjelder for Tekla. Spørsmålet da er hva som blir importert tilbake av det som vi har 
eksportert? Det kan også tenkes at dette kan føre til at vi har hatt feil i importen av modellen 
allerede fra første stund, og at vi dermed har fått følgefeil gjennom hele prosessen. Hvis 
eksporten til IFC gir en grei modell, kan man anta at kontrollen i Solibri Model Checker har 
påvist feilene, og vi føler oss dermed forholdsvis sikre på dette. 
 
Når det gjelder hvorvidt den analytiske modellen har blitt eksportert til IFC kan man også spørre 
seg om resultatet vårt her er korrekt. Vi har imidlertid tilgang til standarden gjennom IAI-
tech.org, og har gjennom å søke i kodeteksten til IFC-modellene kunnet se om definisjonen for 
analytisk modell ligger i teksten eller ikke, noe den ikke gjør. 
 
For å forsikre oss om at vi ikke mister oversikten over de feil som har oppstått eller glemmer 
viktige momenter har vi skrevet dagboknotater med skjermbilder og delt disse med hverandre 
gjennom Basecamp. 
 
Umiddelbart kan vi ikke se hvordan våre resultater kunne blitt vesentlig sikrere. Selv om vi er 
nybegynnere på aktuell programvare og problemstillinger er våre konklusjoner forholdsvis 
entydige. Det har vært en sterk sammenheng mellom resultatene fra Rundtur 1 og 2, og 
Studenthuset, og vi anser våre hovedkonklusjoner for å være forholdsvis sikre. 
 

8.4 - Kritikk av mål og omfang 

8.4.1 - Visjon 

Visjonen vi satte oss var ambisiøs, men vi er av den oppfatning at en visjon er noe man jobber 
mot, mer enn noe man nødvendigvis oppnår.  
 
Vi har ikke så mye erfaring fra prosjekteringsfasen ut over hva som blir undervist ved Høgskolen 
i Oslo. Slik sett er ikke vi de beste til å si hvordan prosjektet vårt skal kunne forbedre denne 
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prosessen. Forutsetningene våre er heller ikke de beste til å si noe om hvor i prosessen en feil 
oppstår, og dermed kunne si noe om implementasjonen. Samtidig kan man si at variasjonen i 
kompetanse innad i gruppa gjør at deler av kompetansen faktisk er tilstede. Deler av oppgaven er 
blant annet å se på hvordan dette er i ren praktisk bruk. Slik sett vil visjonen være relevant. 
 
Vil det å bruke IFC-formatet til analyse i realiteten øke statusen og anvendbarheten til den IFC-
baserte BIM-modellen? Ulempen er at en implementasjon må foretas på to steder for at 
styrkeberegningen skal kunne bli en integrert del av en IFC-basert BIM-modell. Kravet må i så 
fall høynes, og hvem er det egentlig som skal motivere til dette? Den nødvendige tyngden til å 
kunne gjøre dette ligger ikke hos oss. Vi ser for oss at den ligger hos større byggherrer og i 
kommunal og statlig sektor. 
 
Hvis kravet høynes, uten at det ligger nødvendig tyngde bak det, vil man kunne skremme vekk 
programvareleverandørene ved at det blir for mye jobb å gjennomføre implementasjonen. 
Fordelen ved en slik implementasjon er forskjellig ut fra hvilken innfallsvinkel man har. Det kan 
likevel sammenfattes til ett punkt; gjennomsiktighet. Det vil kunne bedre oversikten på tvers av 
ansatte i de forskjellige faggruppene, og mellom faggruppene som helhet. Samtidig vil det kunne 
bli enklere for kontrollerende myndighet å få innsyn i mer av underlagsmaterialet. 
 
I forhold til selve visjonen kunne denne ha blitt formulert litt annerledes. Det er ikke vi som 
jobber med å implementere IFC-standarden, så vi gir dermed kun et indirekte bidrag til å 
forbedre implementasjonen i programmene.   

8.4.2 - Mål 

Et av målene våre er å påvise implementasjon av IFC. Vi opplevde å få feil allerede ved IFC-
eksporten fra modelleringsverktøyene, og vi har derfor begrensede muligheter til å påvise hva 
som konkret blir borte ved import til Robot. Objekter får forskjellig navn fra forskjellige 
programmer og det vil kunne gi problemer i Robot fordi den nødvendigvis ikke vet hva objektet 
er. Problemet ligger i at det ikke er en felles standard for navnsetting ved eksport til IFC. 
Navnsetting hører inn under det som er IFD-standarden, denne har vi ikke sett mye på i vårt 
prosjekt. Vi vet at laster, analyselinjer osv. ikke eksporteres fra Revit og Tekla, men vi vet ikke om 
Robot ville kunne bruke disse dersom det kom med. 
 
Det vil, ved forsøk på overføring av analyselinjer via IFC-formatet, i mange tilfeller være 
vanskelig å påvise hvor i prosessen feilen ligger. Siden prosessen er todelt kan en feil skyldes både 
eksporten og importen av modellen. Hvis vi har fått en feil i den første delen av prosessen, 
eksporten av modellen, er det dermed vanskelig å si noe om implementasjonen i den andre delen, 
importen til Robot. Selv om noe blir eksportert fra modelleringsprogrammet, er det ikke 
nødvendigvis slik at importinnstillingene i Robot er feil hvis det ikke blir overført. Problemet kan 
ligge allerede i eksporten, ved at objekter blir eksportert på feil måte. Dette kan eksempelvis skje 
dersom objekter får feil navn, slik at Robot ikke kan tolke det.  
 
Vi har skrevet forslag til forbedringer i IFC-implementasjonen, men det er ikke nødvendigvis slik 
at den manglende implementasjonen er ukjent for utviklerne. Selv om våre forslag ble 
implementert vil det fortsatt kunne være ting som ikke fungerer, fordi det kan være aspekter vi 
ikke har tatt hensyn til.  
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8.4.3 - Omfang 

I utgangspunktet gapte vi nok over litt mye da vi satte oss som mål å prosjektere et godt 
bæresystem, samtidig som vi skulle sette oss inn i IFC-formatet og modellerings- og 
styrkeberegningsverktøy.  Vi har valgt å fokusere på IFC-funksjonaliteten omkring modellerings- 
og dimensjoneringsarbeidet. Vi har sett på dette som selve essensen av hva vi har hatt som mål å 
vurdere, og har dermed prioritert dette fremfor bæresystemer og kontroll av dimensjoneringenes 
riktighet. Vi valgte derfor å forenkle arbeidet med bæresystemet ved å ta utgangspunkt i IFC-
modeller fra skisse- og forprosjektperioden fra Multiconsult, som vi modellerte etter og gjorde 
enkelte endringer på ut fra vurderinger av alternative utførelser. 
 
Siden arbeidsmengden ved IFC-overføringen til Robot var en del større enn vi hadde forestilt oss 
måtte vi se oss nødt til å nedprioritere dimensjoneringen av Bygg 302 og kontroll av resultatene 
våre. Vi ønsker isteden å fokusere på funksjonaliteten til IFC-formatet, og finne begrensningene i 
standarden og implementasjonen i programvaren. Vi mener at denne priorieteringen gir et større 
utbytte rent læringsmessig, og at omfanget av de valgte modellene er stort nok til å støte på de 
aktuelle problemstillingene. Bygg 302 ville slik sett gitt et preg av serieproduksjon og ikke noe 
større faglig utbytte siden vi måtte ha gjentatt de samme prosessene mange ganger. 
 
Vi har valgt å bruke en del tid på det å lære oss modelleringsverktøyene godt, siden dette ikke 
bare er av stor nytteverdi for oss selv, men også for prosjektet og de feilkildene som manglende 
kunnskaper kunne ha medført.  
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9 - Konklusjon 
Vi har sett at dimensjonering via IFC-formatet er teknisk mulig å gjennomføre, men medfører 
mye merarbeid og mange feilkilder. Vi har merket oss at mange av de kritiske dataene knyttet til 
styrkeberegning har blitt borte, og at vi ofte står igjen med ren geometrisk informasjon. Dette 
gjør at vi må tilføre mye informasjon på nytt i dimensjoneringsprogrammet.  
 
Analyselinjer, laster, tverrsnitt, knutepunktsinformasjon og fundamenter blir enten ikke med, eller 
er ustabile i importen. Vi har også sett at dersom man ønsker å arbeide videre med en IFC-
modell i Revit eller Tekla, må denne i praksis modelleres på nytt.  
 
Vi har sett at IFC-standarden i prinsippet har de definisjonene som er nødvendige til 
styrkeberegning. Hvor godt definisjonene vil fungere i praksis kan vi ikke uttale oss om.  

9.1 - Måloppnåelse 
Vi har satt som mål at vi skal påvise hvor godt IFC-standarden er implementert i Tekla, Revit og 
Robot.  
 
I forhold til import av en IFC modell fungerer programmene litt forskjellig, men ingen av 
tilfellene tillater at du kan jobbe videre direkte på en importert IFC-modell. I begge tilfeller må 
man som nevnt modellere det meste på nytt. 
 
Implementasjonen av IFC-formatet er god både i Revit og Tekla når det kommer til eksport av 
ren geometri. Annen informasjon som analyselinjer, knutepunktsinformasjon og laster faller bort. 
Materialer faller også til en viss grad bort. For Robot finnes det ingen eksportmuligheter til IFC-
formatet. Robot importerer relativt lite informasjon fra IFC-formatet, og vi har få muligheter til å 
definere hva som skal importeres eller se hvilke kriterier som ligger til grunn for importen. 
 
På grunn av at mye av den kritiske informasjonen forsvinner allerede ved IFC-eksporten fra 
Tekla og Revit, har vi liten mulighet til å uttale oss eksakt om nivået for implementasjonen i 
Robot. Det vi vet er at import av tverrsnitt kun har delvis støtte og at fundamenter blir borte. 
Dermed vet vi at vi mister informasjon både ved eksporten fra Revit og Tekla og ved importen til 
Robot. 
 
Vi anbefaler at informasjon om analyselinjer, knutepunkter, laster, tverrsnitt og fundamenter 
implementeres i modellerings- og styrkeberegningsverktøy. Det mest kritiske er analyselinjer og 
knutepunktsdata. Ved import til Revit og Tekla kunne vi tenkt oss en mer sømløs overføring 
hvor du kunne jobbe videre direkte på en IFC-modell. Dette ser vi imidlertid for oss at vil kreve 
mye av programvareleverandørene, og sannsynligvis ikke er prioritert i dag. Forhåpentligvis vil 
dette komme som et krav ved en senere IFC-sertifisering.  

9.2 - Vurdering av mulighetene for styrkeberegning via 
IFC-formatet 
Hvis man kun ser på mulighetene for IFC-overføring fra Tekla til Robot, kan overføring ved 
bruk av IFC-formatet være forholdsvis aktuelt slik vi ser det. Tekla har imidlertid ikke en god 
proprietær overføring til Robot, så en sammenligning med koblingen mot Staad.Pro vil kunne 
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være mer relevant. For Revit sin del er den proprietære overføringen klart bedre enn IFC-
overføringen. En av de største styrkene til IFC-formatet ligger i at det kan gå på tvers av de 
tradisjonelle koblingene.  
 
Det er mulig å gjennomføre en styrkeberegning fra IFC-formatet i dag, dersom man behersker 
styrkeberegningsverktøyet godt. Vi vurderer det imidlertid ikke som hensiktsmessig å bruke IFC-
formatet til styrkeberegning i dag, med unntak av helt spesielle tilfeller. Dersom definisjonene i 
IFC-standarden i realiteten er gode nok og den kritiske informasjonen implementeres, anser vi 
det for å kunne være et godt alternativ til proprietære overføringer. Implementasjonen må 
imidlertid foretas i både modellerings- og styrkeberegningsverktøyene. For at dette skal kunne 
konkurrere må IFC-overføringen gi tilsvarende sømløs overføring mot 
styrkeberegningsverktøyene som den proprietære overføringen gir i dag.  
 
Slik som det er i dag må man vurdere hvor mange revisjoner som må overføres inn i 
styrkeberegningsprogrammet, via IFC-formatet. Det vil være lite hensiktsmessig å bruke IFC-
formatet dersom det gjennomføres mange revisjoner, da vi må legge inn all informasjon i Robot 
på nytt ved hver import.  

9.3 - Gevinster 
Dersom implementasjonen av IFC tilrettelegges slik at styrkeberegning kan gjøres via IFC-
formatet, ser vi for oss en rekke gevinster. Generelt vil det styrke IFC-formatets status, og kan 
føre til at flere tar det i bruk i sine prosjekter. Dersom all informasjon knyttet til 
styrkeberegningsprosessen er samlet i BIM-modellen, vil det være enkelt for myndigheter å gjøre 
kontroll av beregningene. Dette kan være aktuelt både under prosjekteringen og etter en eventuell 
ulykke med bygget. Også andre faggrupper vil lettere kunne se hvilke forutsetninger som ligger til 
grunn. Denne informasjonen vil være tilgjengelig i hele byggets levetid, og kan leses av alle IFC-
kompatible programmer. Dette siden Building Smart har til hensikt at IFC-formatet skal være 
bakoverkompatibelt (Lars Christensen, 2009). Dermed vil informasjonen fortsatt være 
tilgjengelig, så lenge bakoverkompabiliteten ivaretas.  Det vil være en fordel i forhold til 
proprietære formater som kan utdateres etter en viss tid.  
 
Dersom bygningen skal bygges om, ser vi store fordeler ved å kunne arbeide videre direkte på 
den opprinnelige modellen, med blant annet alle lastforutsetninger tilgjengelig. Det vil spare mye 
arbeid i forhold til å modellere hele bygget på nytt. 
 
Dersom IFC-formatet kan brukes sømløst som et ”møtepunkt” mellom ulike programmer, står 
de involverte parter fritt i valget av den programvare de er mest komfortabel med i sitt arbeid. Et 
åpent format som IFC vil kunne bidra til friere konkurranse mellom programvareleverandører, og 
åpne for at flere aktører kan bidra med programvare. Kanskje vil vi i fremtiden se 
styrkeberegningsverktøy som er dedikert til bruk mot IFC-formatet. 
 

9.4 - Sluttkonklusjon 
Ut fra de slutningene vi har trukket i drøftingen tror vi ikke det vil lønne seg å bruke IFC-
formatet til styrkeberegning i dag. Dersom våre anbefalinger for implementasjon følges, ser vi et 
potensiale i å bruke dette formatet i fremtiden. Det er imidlertid enkelte tilfeller hvor vi kan se at 
det har en reell verdi allerede i dag. 
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10 - Kilder 
Dette er en oversikt over kilder vi har benyttet. Det kan dreie seg om personer som har gitt 
informasjon om prosjekter eller metoder, som ikke er nevnt i bistandserklæringa, internettsider, 
litteratur eller  

- Hans-Einar Råberg – Informasjon om SIB-prosjektet  

- Statsbygg – BIM Manual www.statsbygg.no 

- Statsbygg – Informasjon om FoU-prosjektet Samspill i byggeprosessen(SIB) - 
http://www.statsbygg.no/FoUprosjekter/FoU-prosjekter-i-
Statsbygg/prosess/1996/50122-Samspill-i-byggeprosessen-SIB/ 

- Universitetsavisa ved NTNU – Artikkel om Samspill i byggeprosessen(SIB) - 
http://www.ntnu.no/universitetsavisa/1897/fornuft.html 

- General Services Administration (USA) – BIM Guide Overview – www.gsa.com (I 
Menyen: Building & Real Estate → 3D-4D Building Information Modelling → 3D-4D 
BIM Overview) 

- BuildingSmart.no 

- Masterseminar BIM 09 i regi av buildingSMART 
o http://wiki.buildingsmart.no/index.php/Utdanning_-_Masterseminar:09 

- FBA-seminar “Er bruk av BIM/IFC i BA -bransjen en suksess?”  

- Den Kloke Tegning 2008 

- Yessios, Chris I. (2004). Are We Forgetting Design? AECbytes Viewpoint #10. Lokalisert 
15. mai 2009 på Internett:  

o http://www.aecbytes.com/viewpoint/2004/issue_10.html 

- Boligprodusentenes bransjeforening 

- www.IAI-tech.org 

- Willem Kymmel (2008), Building Information Modeling: Planning and Managing 
Construction Projects with 4D CAD and Simulations, McGraw-Hill 

- Eddie Krygiel/Greg Demchak/Tatjana Dzambazova (2007), Introducing Revit 
Architecture 2008 Bim for Beginners, John Wiley and Sons Ltd 

- Kompendie i Revit Architecture, Høgskolen i Oslo, 2008 

- Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo, 2006, Prosjektnummer CNR-0b, ”Building 
Smart/IFC. Effektivisering av informasjonsflyten mellom arkitekt og ingeniør. En 
fordypningsoppgave i 3d prosjektering ved bruk av IFC standarden” av Mats Mathiesen 
og Magnus Næss 
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11 - BILAG 


