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Forord

Jeg har min studiebakgrunn som bachelor i bygg og anlegg fra utlandet helt tilbake til 1988.
Siden har jeg jobbet i veianlegg og byggbransjen som ingeniør, byggeleder og prosjektleder
for en del små og store prosjekter. Gjennom 11 års yrkesaktivitet har jeg fått min erfaring i
bransjen.

I løpet av disse årene har jeg opplevd en del store byggefeil som kunne blitt unngått ved en
bedre kommunikasjon mellom fagområdene i tidligfaser under byggeprosessene. Siden hadde
jeg stor interesse for problemstillingen inntil vi hadde en forelesning i BuildingSMART av
Eilif Hjelseth, Det var veldig interessant og nytt for meg. Derfor bestemte jeg for å studere
mer rundt faget. Den raskeste veien var å skrive hovedoppgaven tilknytet til
BuildingSMART.

Arbeidet med denne oppgaven har gitt meg muligheten til å fordype meg mer i faget samtidig
som jeg har fått mye nyttig og praktisk erfaring i bruk av Norske standarder.

Gjennom arbeidet med oppgaven har jeg fått god veiledning og støtte fra mine veiledere ved
UMB. Jeg vil rette en stor takk til professor John Petter Langdalen som har vært tilgjengelig
og kommet med gode og strukturerte innspill til oppgaven i tillegg vil jeg spesiell takke min
veileder innenfor BuildingSMART, forsker ved UMB, Eilif Hjelseth.

Jeg vil også takke Holte Byggsafe AS for den hjelpen de har gitt; lån av kalkulasjonsnøkkelen
som har vært veldig nyttig for oppgaven. Til slutt vil jeg takke alle som har lest korrektur eller
kommet med innspill til oppgaven.

Ås, mai 2009

Dler Jaf
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II

Sammendrag

BIM (bygningsinformasjonsmodell) er en del av de nye IKT1- løsningene for byggebransjen.
Dette er et område som er under sterk utvikling. Å ta i bruk informasjonsteknologi for å
understøtte forretningsprosesser kan gi betydelige og viktige effektiviseringsgevinster.
Nye verktøy har gjort det mulig å introdusere nye arbeidsmetoder. Det vil bidra til økt
verdiskaping og en forbedret konkurransekraft.

Mye tyder nå på at byggenæringen står på terskelen til en industrialisering, basert på
informasjonsteknologi, som i hovedsak er et resultat av buildingSMART- arbeidet.
BuildingSMART- teknologien er basert på åpne standarder. Dermed kan de nye
arbeidsprosessene basere seg på samhandling uansett hva slags program- og maskinvare de
enkelte faggruppene benytter.

Store tiltakshavere som Statsbygg og Forsvarsbygg har engasjert seg sterkt i arbeidet, og alle
satser mye på å utvikle informasjonsteknologien og bidra til mer effektive arbeidsformer. I
løpet av kort tid har derfor interessen i ulike fagmiljøer i hele verdikjeden, fra arkitekter og
prosjekterende til FDV, vist et kraftig oppsving. I den forbindelse har Statsbygg som mål, i
løpet av 2010, å benytte BIM som hovedregel i alle Statsbyggs bygg og byggeprosesser. De
har utviklet en egen BIM- manual (nå versjon 1.1), for praktisk bruk av BIM.

Hovedmålet med denne teknologien er at den digitale informasjonsoverføringen, mellom de
ulike aktørene gjennom hele verdikjeden i byggeprosessen, skal automatiseres. For å få til
dette, er det tre viktige komponenter som må være på plass.
o Et utvekslingsformat som forteller hvordan informasjon skal utveksles.(IFC)
o Et referansebibliotek som beskriver hvilken informasjon som skal utveksles.(IFD)
o Et sett med krav som beskriver hvilken informasjon som skal leveres til hvilken tid og
til hvilke aktører. (IDM)

1

IKT, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er et begrep som omfatter teknologi for innsamling, lagring,
behandling, overføring og presentasjon av informasjon
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På grunn av kritikk som er registrert i forbindelse med detaljnivået i NS 3420, har Standard
Norge utarbeidet beskrivelsestekster for arbeider satt sammen av flere delprodukter. Hoveddel
B er reservert for sammensatte arbeider, og i 4. utgave er det foreløpig utgitt en underdel ”BEbygningselementer”.

NS 3420-BE:2008( Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner del BE:
Bygningselementer) kom i oktober 2008. Hensikten er å gjøre beskrivelsestekstene enklere og
mer oversiktlige. Samtidig danner man grunnlag for en IFD-kode for senere bruk i et objekt
bibliotek.
Denne standarden er helt ny, det er ikke gjort noe systematisk undersøkelser for å finne i
hvilken grad kan den anvendes i beskrivelse av byggelementer. Noen har intensjoner om BE
standarden skal dekke 80% av tilfellene. Derfor, er en viktig del av denne oppgaven er å
vurdere og finne ut egnethets grad av standarden i beskrivelse av byggelementer. Det er gjort
noen begrensninger, ved at oppgaven kun tester den delen av standarden som omhandler
veggelementer.
Foreløpig er det ingen vegg- database/ bibliotek, å danne en grunnlegende arbeid for
programmerere (data folk) for å kunne koble mellom BE standarden og IFD biblioteket, kan
være et viktig bidrag som denne studien har som delmål å gjøre.

Min erfaring etter arbeidet med oppgaven, er at NS3420BE standarden er en forenklet
beskrivelse av bygningselementer. Tilsvarende er planlagt Elektro- og VVS- beskrivelser.
Heller ikke bygningselement delen er ferdig. Betongvegger og betongelementer er utelatt.
Dette betyr at NS3420BE prosjektet foreløpig ikke er ferdigstilt. En del utviklinger gjenstår
og reviderte versjoner kommer senere.

Det er tid og ressursbesparelse i bruk av BE standarden. Standarden beskriver veggen som ett
element, som har visse egenskaper med en unik kode. Denne kan ikke splittes, med tanke på
anbudsregning, og egner seg derfor best til bruk i totalentrepriser.
I nå varende form passer standarden best for beskrivelse av bindingsverk konstruksjoner og
mindre egnet til beskrivelse av murvegger.
Det er behov for utvikling av standarden for å dekke flere veggtyper, så som sandwichvegger,
støpte betong- og elementbetongvegger.
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Abstract

BIM (building information model) is a part of the new ICT2 - solutions for the construction
industry. This is an area that is under rapid development. To make use of information
technology to support business processes can provide significant and important efficiency
gains. New tools have made it possible to introduce new working methods. It will contribute
to increased value and improved competitiveness.

There are many indications now that the construction industry is on the threshold to
industrialization, based on information technology which was mainly a result of the Building
– SMART efforts. Building SMART technology is based on open standards. Thus the new
work processes based on interaction regardless of the software and hardware each discipline
using.
The large buildings owner such as The Directorate of Public Construction and Property
(Statsbygg) and The Norwegian Defense Estates Agency (Forsvarsbygg) have been involved
heavily in this work, and they are all making a big commitment to develop information
technology and contribute to more effective methods. Therefore, in a short time the interest
for different specializations in the entire value chain - from architects and constructors to
FDV3, has shown a strong upswing. In this respect, has Statsbygg as goal during the 2010 to
use BIM as a general rule in all their buildings and construction processes. And they have
developed their own BIM-manual (now version 1.1), for the practical use of BIM.

The main objective of this technology is that the digital information transmission between the
various players across the value chain in the buildings process to automate. To achieve this,
there are three important components that must be in place.
o An exchange format that tells how the information will be exchanged. (IFC)
o A reference library that describes which information is exchanged. (IFD)
o A set of requirements that describe which information should be delivered, when and
to whom. (IDM)

2
3

ICT information and communications technology
Management Operations and Maintenance
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Because of criticism that has been registered in connection with the level of detail in NS
3420, Standard Norway has prepared the description texts for work made up of several partial
products. Main part B is reserved for complex work, and in 4th edition is currently published
a subsection "BE-building elements."

NS 3420-BE: 2008 (descriptive text for buildings, facilities and installations, part B: Building
Elements) came in October 2008, the purpose is to make the description text easier and more
transparent. At the same time it forms the basis for an IFD tag for use in an object library
later.
This standard is completely new; there is not any systematic research to determine in which
extent it can be applied in description of building elements. Some have intentions that BE
standard can cover 80% of cases. Therefore, an important part of this study is to assess this
standard and determine to what extent it can describe building elements. Here a few
restrictions have been taken, by testing only a part of this standard which is wall elements.
Currently there is no wall-database / library, forming a basic work for the programmers in
order to connect between BE standard and IFD library, can be an important contribution
which this study aimed to do.

My experience of working with the task, is that NS3420BE standard is a simplified
description of building elements. Similarly, planned Electrical and plumbing descriptions.
Neither building element section is finished. Cast concrete walls and precast concrete walls
are omitted. This means that NS3420BE project is not completed. A part developments
remains and revised versions coming later.

The standard can save both time and resources, by making the describe system simpler and
easier. For wall elements, the standard is more suitable to total contract forms. I now enduring
form the standard is best suitable for description of structure constructions and less suited for
description of masonry walls.
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1

Innledning

Innovative grupper innenfor byggebransjen som Statsbygg og Forsvarsbygg opptrer som
drivere for en ny måte å jobbe på. Ved å stille krav til at BIM
(bygningsinformasjonsmodellering) som hovedregel skal benyttes i byggeprosesser innen
2010. Dette sender et viktig signal til bransjen om at de ønsker seg bort fra dagens
dokumentsentriske informasjonsflyt og bevege seg mot modellen som informasjonsbærer i
alle planleggings, bygge - og FDVU faser. Mange lurer nok på nytteverdien av dette.

BIM er en ny teknologi og kan defineres som et ledelsesverktøy. Ved hjelp av dette verktøyet
kan man få en helt annen kontroll over informasjons- og materiellflyten gjennom byggets
samlede levetid. En god kontroll over materiellflyten i et byggeprosjekt kan skje ved å ha et
bra system for identifisering av produkter i byggvekket.

NS 3420 er en omfattende beskrivelsesstandard for kalkulasjon av bygg og anleggsarbeider
og tekniske installasjoner. Den innholder mange del standarder. For å gjøre
beskrivelsestekstene enklere og mindre i volum har Standard Norge i oktober 2008 gitt ut
NS3420 del BE bygningselementer. Oppgaven fokuserer på nytteverdien og praktisk bruk av
denne standarden.
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1.1

Bakgrunn

NS 3420 utgjør et komplett system for beskrivelse og kalkulasjon av bygg og anleggsarbeider,
inkludert tekniske installasjoner. Foruten å være et beskrivelses- og kalkulasjonssystem,
inneholder standarden krav til materialer og utførelse i form av henvisning til mer
spesialiserte standarder. Den har stor utbredelse for kontraktmessige forhold for å gi alle
parter en omforent måte å beskrive alt som inngår av varer og arbeid i et bygg. NS 3420
består av en rekke deler og har kommet i ny utgave (utgave 4.0) i oktober 2008.

Mange aktører i byggbransjen ønsker å kunne beskrive vegger og dekker som ett produkt
istedenfor å beskrive av så mange delprodukter som inngår i disse elementene. I denne
forbindelse har Standard Norge utgitt en ny kunnskapsbasert standard som heter:
Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner del BE: Bygningselementer (NS3420BE:2008). Denne standarden deler bygningen i fire hovedelementer yttervegger,
innervegger, dekker og yttertak. Hvert element tildeles en unik identitet ( kode ) for å
gjenkjennes igjennom hele prosjektets livsløpet. (Standard Norge, Fagomrader 2009)

Denne standarden er helt ny. Derfor er det spesielt interessant å undersøke i hvilken grad den
kan anvendes ved beskrivelse av de mest brukte veggtypene i Norge.

1.2

Problemstillingen

Undersøking og testing av den nye beskrivelsestekststandarden er hovedmålet med denne
oppgaven. Egnethet og i hvilken grad den kan brukes til beskrivelse av de mest kjente
veggtyper i norske byggprosjekter vil kunne på vise en stor gevinst.

Som delmål prøver jeg å komme med forslag til utbedring eller utvidelse av standarden til å
dekke enda flere veggtyper uten å miste hensikten med utgivelsen av den nemlig å forenkel
og kvalitetssikre beskrivelsesprosessen mest mulig.
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1.3

Beskrivelse av oppgaven

I denne oppgaven har jeg lagt vekt på å gi forståelse for BuildingSMART- teknologien, siden
var dette ett nytt område for meg så blir det et krevende arbeid.

Her bruker jeg et gjennomført prosjekt, hvor buildingSMART- prinsippet er nyttet som et
referanseprosjekt. Fokuset blir lagt på veggtyper som er brukt i prosjektet. Veggene beskrives
både tradisjonelt og etter ” NS 3420 BE:2008” for å se på tids- og arbeidsbesparelse i denne
prosessen. Videre arbeid utgjør en samling av relevante veggtyper som er vanlig i norske
byggprosjekter og i den sammenhengen se på brukbarheten av standarden (i beskrivelse av
disse veggtyper).

1.4

Avgrensing

Vurdering av NS 3420 BE:2008 blir en stor og omfattende oppgave. For å avgrense arbeidet
og gjøre det gjennomførbart innen tidsrammen, har jeg kun fokusert på de delene av
standarden som omfater Yttervegg og Innervegg.

1.5

Drøfting av NS 3420 BE

Jeg har valgt å drøfte norsk standard NS 3420 BE:2008 ved å prøve å beskrive veggtypene
som er brukt i et valgt prosjekt (Blåbærlia, eneboligprosjektet), dette vil være representativt
for å sjekke hvor allmenngyldig standarden er, og eventuelt påpeker mangler og komme med
forslag til forbedringer.
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2

BuildingSMART

I dag har byggenæringen store utfordringer i forbindelse med kommunikasjonen i
byggeprosessen. Ny teknologi kan legge til rette for en bedre prosjektgjennomføring. Ved å
lage digitale produkt-modeller av byggene, før de bygges, kan man unngå mange kostbare
problemer i bygge- og drifts-perioden. Åpne internasjonale datautvekslingsstandarder
fungerer som et felles språk alle kan forstå. (BuildingSMART wiki 2009)

Den største og viktigste aktiviteten knyttet til digital byggeprosess er buildingSMART.
buildingSMART brukes i dag som en felles betegnelse på:

-

En internasjonal organisasjon - BuildingSMART International

-

Interoperabilitetsteknologi for byggenæringen (IFC, IFD og IDM) basert på ISO
standarder

-

Et norsk prosjekt - buildingSMART Norway

buildingSMART teknologien er et område der norsk byggenæring og IT er helt i front
internasjonalt. Standard Norge har siden 2005 deltatt aktivt i det norske buildingSMART
prosjektet. (BIM manual 1.1 2009)

BuildingSmart er i prinsippet fire ting;
o

En ide - effektiv informasjonsflyt er nøkkelen for å utnytte mulighetene som ligger i
moderne IKT.

o

Et sett standarder - standarder som muliggjør effektiv informasjonslogistikk

o

En organisasjon BuildingSmart International som er ansvarlig for å fremme og
forvalte standardene og prosjekter.

o

Arenaer hvor standardene brukes. (Byggeindustrien 2009)

Selv om kunnskapen rundt BuildingSmart og BIM er blitt mye bedre de siste på årene, er det
mange som ikke vet hva dette innebærer og hvilke fordeler det gir å arbeide etter BIMmetoden.(Sjørgen 2009)
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2.1

BIM

BIM er en forkortelse både for bygnings informasjons modell når er det snakk om selve
produktet og bygnings informasjon modellering når vi snakker om prosessen. Bygningsdeler,
installasjoner og faste utstyr opprettes som objekter som tildeles egenskaper og har relasjoner
og tilhørighet til andre objekter i bygningen. (Sjørgen 2009)

BIM er prosessen med å registrere, visualisere og omdanning av programmet og design i et
3D digital modell, med integrert kvanta, kostnader, tidsplan og data fra begynnelse til
ferdigstillelse av et prosjekt.
Bruk av åpne standarder, som IFC, muliggjør effektivt informasjonsflyt under hele
livssyklusen til bygningen uavhengige av programvare. En integrert BIM lagrer all relevant
informasjon gjennom hele livssyklusen til bygningen og gir tilgang til informasjon for alle
interessenter. (Dr Kiviniemi mars.2008)

Det er viktig hvilken informasjon er relevant å ha med i modellen og når blir det lagt inn og
hvem er ansvar for informasjonen, etter hvert i prosjekteringen vil modellen berikes hele tiden
med ny informasjon, informasjon som er lagt inn i modellen kan hentes ut for eksampel 2D
plantegninger, 3D – visualiseringer, 4D – framdrift, 5D – kostnader og 0D – mengdelister,
materialskjemaer osv. (Hjelseth 2008)

Interessen i byggebransjen for løsninger som gjør det mulig å kommunisere sømløst på tvers
av faggruppenes programvarer i en byggeprosess har ført til stor satsinger i BIM retningen.
BIM står for Building Information Model, en 3D-tegningsmodell på en felles server som også
inneholder all tenkelig informasjon og koding for et byggeprosjekt: produktinformasjon, Uverdier, brannklassifikasjon, informasjon man i byggeprosessen kan benytte til beregninger,
bestillinger, vedlikehold osv.
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I åpen BIM benyttes den åpne standarden IFC (Industry Foundation Classes), som
administreres av buildingSMART International (tidligere IAI). BuildingSMART standardene
er ISO standarder og er dokumentert på Express data definition language som også er utviklet
som en ISO-standard.

En forutsetning for å bruke BIM effektivt og med stor nytte er at programvareleverandørene
ikke benytter proprietære standarder, for at BIM skal fungerer krever det et samspill mellom
teknologi, ferdigheter og prosesser. Hvis man kun fokuserer på en av de tre, vil det ikke
fungere.

For å kunne bruke BIM i praksis effektivt, er det tre hovedelementer som må på plass (se
Figur 2.1 BIM trekanten IFC, IFD og IDM).

Lagringsformat IFC
Terminologi IFD
Prosess IDM

Figur 2.1 BIM trekanten IFC, IFD og IDM

Disse elementene kan bygges på åpne internasjonale standarder, for det første må ha et
lagringsformat nemlig den åpne internasjonale standarden IFC, for det andre begrep som
brukes i modellen må være entydig og forstålig for dette formålet brukes IFD bibliotek so er
basert på ISO 12006-3 (standarden for referanse biblioteker), det tredje elementet i BIM
trekanten er å koble bruk av modellen til relevante forretningsprosesser som ( planlegging,
bygge og FDVU ) prosesser. (Bell, SINTEF Byggforsk 2009)
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2.2

IFC

IFC - standarden definerer en utveksling av informasjon knyttet til en bygning og dens
omgivelser. IFC står for Industry Foundation Classes, en standard for overføring av
informasjon i Byggeprosessen mellom de forskjellige dataprogrammene, enten det er
tegneprogram eller beregningsprogram. I motsetning til proprietære (leverandør eide)
dataformater, f.eks. AutoDesks DWG, IFC er en åpen veldokumentert internasjonal standard
som alle kan bruke og sørger for at data eksporteres som bygnings elementer/objekter og ikke
som linjer og lag, (se figur Figur 2.2 viser forskjellen mellom representering i en geometrisk
datamodell og i en bygning data modellen.).

Jeg er en STREK!
Her er én strek til,
og enda to til.
Sammen blir vi
her et rektangel
som ser SÅNN ut.
Hvis du vil, kan vi
være enig om at
rektangelsymbolet skal
bety en vegg

Hei, jeg er en
VEGG! Jeg er
SÅNN bygget
opp, og står HER
sammen med tre
andre vegger som
til sammen er et
rom. Du kan godt
få SE på meg hvis
du vil.
HVORDAN
skaljeg se ut, og
fra HVOR vil du
se meg?

Figur 2.2 viser forskjellen mellom representering i en geometrisk datamodell og i en bygning
data modellen.

IFC gjør det mulig å skape elektroniske bygningsobjekter med kjente karakteristika. For
eksempel vil et veggobjekt vite at det er en vegg, og kjenne de karakteristika som gjør det til
en vegg. Veggobjektene kan derfor kommunisere med en annen applikasjon, som er helt
annerledes.
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Dersom denne applikasjonen anvender IFC, spør den simpelthen veggobjektene hvilke
overflate de har, og på dette grunnlag kan veggobjektene svare: "Jeg er en vegg, og jeg vet
hvilken type vegg jeg er, hvilke materialer jeg er laget av, hvilken behandling jeg har fått,
hvilke sjikt jeg har, hvilke mål og egenskaper jeg har, er jeg ytter- eller innervegg, er jeg
bærevegg, hvor ligger jeg i prosjektet og hvilke relasjoner har jeg, etc. (Haug 2009)

IFC standarden har forskjellige versjoner som IFC 2x2 og IFC 2x3. Den IFC 2x utgave 4 frigi
(IFC2x4), den er utviklet som neste grunnlag for IFC aktivert interoperabilitet av Building
Informasjons Modell. versjon 2x4 av IFC-standarden (september 2008) inneholder
funksjonalitet for utveksling av GIS-data,. (IFC, wiki 2009)
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2.3

IFD

IFD – International Framwork for Dictionaries (ISO 12006-3:2007). IFD er en internasjonal,
entydig kodingsstandard for bygningskomponenter. En koding av for eksempel et produkt vil
være forstått av alle applikasjoner og på alle språk. IFD er simpelthen IFC`s komponent
ordbok.

2.3.1 IFD`s rolle i dataoverføringen
Hele poenget med BIM og dataoverføring er å videreføre informasjon som allerede finnes,
samt at informasjonen skal være ”intelligent” men ofte er det ikke så enkelt å si hvilke
egenskaper som skal brukes og som er relevante i enhver sammenheng.
IFD er et ambisiøst rammeverk som skal bidra til at man kan kommunisere uten å måtte lære
hverandres språk, samt at man kan definere hvilke sett med egenskaper som er relevante. og
for å unngå misforståelser gir man objekter en global unik ID som tolkes likt på alle språk og
fagområder Dermed kan man ha forskjellige navn på forskjellige språk og mellom aktører og
fortsatt mene det eksakt samme konseptet.

Hvis en i Norge bruker ordet dør, mener vi dørkarm og dørblad, mens ”door” på engelsk kun
betyr dørbladet. I en vanlig norsk-engelsk ordbok ville dør blitt oversatt til ”door”, men det
kan da by på problemer i byggbransjen. (se figur 2.3)

For å unngå slike språkforvirringer i tolkning av informasjoner som utveksles, blir all
informasjonen i IFC- formatet merket med en global unik ID (GUID). Den globale unik ID-en
blir forstått av datamaskiner, så i stedet for å utveksle et ord som beskriver en modell, er det
kun GUID’en som blir utvekslet. Dette krever at mottakeren har enten ordene for GUID’en
implementert, eller har tilgang til det åpne IFD- biblioteket. (Bell og Bjørkhaug, IFD librery 2009)

Figur 2.3 Eksempel på problematikken rundt feil tolking
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2.3.2 IFD - koding

I samarbeid med Standard Norge har EPM Technologies utviklet en link til Standard Norge
sitt IFD biblioteket. dette gir mulighet for å berike objektene med IFD - koder i
serverklienten. (BuildingSMART wiki 2009)

2.3.3 IFD bibliotek

I sin enkleste form IFD er en mekanisme som tillater etablering av flerspråklige ordbøker den
er en av de viktigste komponentene i BuildingSMART - teknologien, vil de andre bli IFC og
IDM / MVD.
IFD bibliotek er en referanse biblioteket ment å støtte forbedret interoperabilitet i bygg og
anlegg bransjen og gir et fleksibelt og robust metode for å knytte eksisterende databaser med
bygging i en IFC basert Building Information Model (BIM). (IFD librery 2009)

IFD Library gjør det mulig å knytte prosjektspesifikke data til en BuildingSMART- basert
bygningsinformasjonsmodell (IFC-BIM). På mange måter kan IFD Bibliotek sammenlignes
med en som kobler to eller flere ved hjelp av teknologi og telefonnummer der personer og
relevant informasjon om personene identifiseres av telefonnummeret. Dette blir helt analogt
for IFD Bibliotek som kobler to eller flere programmer og digitale informasjonskilder ved
hjelp av unik ID og teknologi. (Sjørhen, Jøns BiuldingSMART 2009)
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2.3.4 IFD kode og Global ID

I en BIM, i IFC- format har alle objekter en unik ”GUID” eller ”Global ID”, som unikt
representerer akkurat dette objektet i denne modellen (dvs. som et ”fødselsnummer”)
GUID/Global ID auto - genereres av den programvaren som oppretter objektet, ingen andre
objekter i noen annen modell har akkurat denne GUID’en. Derfor kan vi alltid ”spore”
objekter.
GUID ser sånn ut …

Figur 2.4 Eksempel på generering av GUID av KAD programmer
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2.3.5 IFD server - programvare

Det internasjonale IFD Bibliotek - konsortiet utviklet et ”application programming interface
(API)”som er gjort tilgjengelig for forfattere til bruk ved utvikling og oppdatering av IFDdatabaser. Dette API er en server- programvare som gjør at brukerne kan tilegne seg
informasjon fra IFD- databasen via Internet.

Offline API- løsning betyr at vi kan ha hele databasen kjørende lokalt sammen med en
programvare, uavhengig av å være kontinuerlig koblet opp mot internett. Det er meningen at
data skal bli tilgjenglig gjennom samme objekter og metoder som internettversjonen og
dermed kunne brukes både online og offline om hverandre.

Brukerne vil kunne synkronisere den lokale populasjonen (lagring av data) mot den sentrale
som ligger på IFD-serveren. Brukeren vil da kunne laste ned siste versjon av biblioteket og
være oppdatert hele tiden. (BuildingSMART. article 327 2009)

2.3

Information Delivery Manual (IDM)

Overordnet kan IDM beskrives som en beskrivelse av hvilke krav som stilles til modellen for
at den kan brukes i en gitt prosess. IDM er inndelt i tre nivåer:
-

Process Maps - Beskriver flyten av informasjon på tvers av applikasjoner
(evt.disipliner) for å beskrive en prosess.

-

Exchange Requirements – Beskriver krav til informasjon og struktur som en modell
skal ha for å kunne formidle informasjon fra en applikasjon til en annen i en gitt
prosess.

-

Functional Parts – Beskriver behandling av informasjon innen en applikasjon i en gitt
prosess. (IAI Norge 2009)

IDM er som et filter som kan spesifisere de delene av IFC-modellen som er nødvendig å
levere videre til andre aktører. Ved hjelp av IDM kan en stille krav til hvilke aktører som skal
levere hvilken informasjon i IFC-modellen til hvem av de andre aktørene i verdikjeden, og
når informasjonsoverføringen skal skje. (Haug, Diderik. 2007)
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2.4

BIM i praksis

For å få en prosjektgruppe eller prosjekteringsmiljø til å forstå de definerte konsepter som
BIM er, bør en dele BIM opp i klart definerte temaer. En fornuftig måte å gjøre dette på er å
dele begrepet opp i BIM -teknologi, BIM – prosess og BIM -strategi.

BuildingSmart deler opp BIM i IFD/IFC/ IDM som for så vidt ivaretar og inneholder
teknologi, prosesser og strategi. Fortsatt er det slik at store deler av de prosjekterende
selskaper i bygningsindustrien ikke har tatt stilling til eller påbegynt innføring av BIM i sin
organisasjon. (Eltvik, Lise NTI Nestor AS 2008)

Strategien for mange av de som ikke har innført BIM er karakterisert av forholdet til
oppdragsgivers og kontraktsmessig avtaler som fordrer serielt samspill. Ser vi på prosess
siden, er det store avhengigheter av 2D dokumentasjon for å beskrive 3D virkelighet med alle
de problemer dette medfører.

Kommunikasjon mellom forskjellige aktører er mindre enn den bør være og prosjekt team
oppløses når prosjektene når en beslutning. Teknologi investeringene er lave og
datautveksling lider av mangel på samhandlingsmuligheter mellom programvarer. De fleste i
denne situasjonen ser på dette som et problem og er for så vidt inneforstått med at dette ikke
kan fortsette, mens noen fortsatt ikke ser på valg av teknologi og arbeidsmetode som noen
strategisk faktor for sin virksomhet.

Utfordringer for mange av de som er klar for å ta steget er; Hvordan komme videre? Hvilke
faser må vi gjennomgå for å mestre bruk og samhandling med BIM ? Man må igjennom en
utviklingskurve for å innføre BIM i et prosjekteringsmiljø. De prosjekterende må modellere
objektorientert i 3D før de kan samhandle og nyttiggjøre seg av mulighetene en BIM modell
gir. (Idar,Lars Vegsund, BIM rådgiver, Norconsult 2008)
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Figur 2.5 Viser en BIM modell og mulige informasjons innhold

2.4.1 DAK programmer med IFC mulighet

Eksampler på programvare med IFC muligheter: VectorWorks, ArchiCAD, Tekla, DDS,
MagiCAD, Revit, AutoCAD, Architecture (ADT) og Microstation. I denne oppgave prøver
jeg ¨å se nærmere på Archi CAD og VectorWorks.
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2.4.2 Archi CAD og IFC
Norsk versjon av ArchiCAD er tilpasset norsk prosjekteringsmal, den inkluderer ferdige
innstillinger for veggelementer, dekker, tak, vinduer, dører etc. med maler basert på Norsk
Standard.
Jeg vil se på mulighetene som programmet har i eksport og import av IFC filer, samtidig ser
på hvilken inf. kan legges i modellen og hva kan hentes ut av den via en ifc viewer.

sjikt i veggen

IFC egenskaper

Global ID
Lydreduksjonstall

Brann motst.
NS3420BE
U verdi

Figur 2.6 viser egenskaper som kan legges til en vegg i ifc format i ArchiCAD
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Figur 2.6 viser egenskaper som kan legges til en vegg i ifc format i ArchiCAD Figur 2.6 viser
de mulighetene programmet har i å legge inf. i modellen. I paletten wall selection settings kan
man legge mye informasjon til en vegg for eks., i tillegg til geometri informasjoner som
allerede fins. Disse informasjonene legges i ifc 2x3 under (create new property), det kan være
brannmotstand, lydisolasjon, U – verdi, BE kode og andre relevante opplysninger i denne
sammenhengen.
ved å lagre en ifc fil format av modellen, kan visualisering av modellen hentes ut via ifc
viewere, samt alle informasjoner som er innholdte i modellen.

Figur 2.7 åpning av ifc fil fra Blåbærlia i Archicad

2.4.3 VectorWorks
Det som interesserer meg i disse DAK programmer i forbindelse med oppgaven er evnen til
eksport og import av ifc formatet. Jeg har ikke mye erfaringer i dette område, men så vidt jeg
har prøvd så ser det ut at programmet har noen problemer i import av ifc filer. Dette kan
merkes ved visualisering av modeller i ifc importerte formater. Figur 2.8 viser Blåbærlia med
to objekter som stikker ut fra modellen. Nemetschek har en IFC viewer som jeg har ikke hatt
tid til å teste den.
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Jeg kunne ikke finne
informasjonene som lå i
modellen. Figur 2.9
viser plantegning av Blåbærlia
importert av VectorWorks uten
noe særlig informasjon tilknytet
seg.

Figur 2.8 Visualisering av Blåbærlia i VectorWorks

Figur 2.9 Viser plan tegning av Blåbærlia ved import av ifc fil i VectorWorks
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2.4.4 Solibri Model Viewer

Solibri Model Viewer er bygget for visning av åpen Standard IFC filer den bringer BIM filer
fra alle IFC-kompatibel programvare som er tilgjengelige i et enkelt miljø.

Denne teknologien er påvist å være en av de raskeste og mest pålitelige med IFC filer. Jeg
prøver programmet for å se på hvilke informasjoner som er tilgengelig med en IFC format,
laget av en DAK program.
Programmet fungerer bra og er enkelt i bruk, det har en bra visualiserings evne og viser fram
alle informasjonen som er lagt inn i BIM modellen.
Når man åpner en IFC fil i Solibri viewer, åpner programmet en 3D visualisering av
modellen. Med et informasjonsvindu som har med seg alle egenskapene som er i modellen, alt
fra navn, lag, sjikt, geometri, forhold til konstruksjon, mengder, brannmotstand, lydisolering
og U- verdi. Figur 2.10 viser visualisering av Blåbæarlia og inf. tilknytet de enkelte objektene.
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Figur 2.10 visning av Blåbærlia modellen i Solibri IFC viewe

Figur 2.11 Visning av informasjon tilknytet en ifc filformat i solibri modell viewer
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2.4.5

DDS IFC Viewer

Det er enkelt å bevege seg rundt i modellen. Man har muligheten til å rotere, fly, zoome, gå
osv. Figur 2.12, figur 2.13 og figur 2.14 viser mulighetene programmet har i
visualiseringsform og informasjons innhold. Hvis man har merget flere fags IFC-filer, kan
man skru av og på de fagene man ønsker å se/ikke se. Når man skal foreta en kollisjonstest
må minst to av filene være aktive. Man må også velge riktig regel for det man ønsker å
kontrollere. Toleranser kan legges inn og flere regler kan kombineres.
I tillegg til å se IFC modeller og dets egenskaper, er det også mulig å endre samt legge til
egenskaper på objektene og lagre dette til IFC modellen.

Figur 2.12 Visualisering av Blåbærlia prosjektet i DDS ifc-wiewer
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Figur 2.13 Forskjellige visualiseringer av Blåbærlia prosjektet i DDS ifc-wiewer
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Figur 2.14 visning av informasjon i ifc format av Blåbærlia med DDS ifc viewer
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2.5

Visualisering

Visualisering omfatter flere perspektiver. Generelt handler det om å få en grafisk
representasjon av BIM’en så man kan danne seg et sammenhengende bilde. Hovedsakelig kan
visualisering inndeles i to ulike funksjoner realistisk representasjon og modell viewer.
Realistisk visualisering for prosjekterende arkitekt og brukere formålet er å lage en
representasjon som viser hvordan det ferdig bygg vil ser ut, som i Figur 2.15 Viser en
fotorealistisk presentasjon av AHus prosjektet av C. Møller arkitekt. Representasjonen kan
være fotorealistisk eller det kan være et visst nivå av abstraksjon. Det finnes flere programmer
som kan vise modellene med en god grafikks representasjon og hvor det er mulig å styre
materialer og lyssetning. Se figur 2.12 for modell viewer.

Figur 2.15 Viser en fotorealistisk presentasjon av AHus prosjektet av C. Møller arkitekt.

Figur 2.16 IFC visning av Blåbærlia modellen i ArchiCAD 12
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2.6

4D - framtidens verktøy for framdriftsplanlegging

4D er et begrep som viser til objektmodellens tre dimensjoner + den fjerde tidsdimensjon. I
BIM verdenen er det en måte å simulere en virtuell bygging av den digitale modellen. Dette
gjøres i spesiell programvare som kan linke en tidsplan for byggingen med de respektive
objekter i den relevante digitale modell.
4D er et dataverktøy som skal brukes til framdriftsplanlegging i prosjekteringen der en 3DDAK modell knyttes opp mot en framdriftsplan (tid). Slik kan man simulere rivefasen og
byggeproduksjonen. Verktøyet er ment å skulle erstatte de tradisjonelle Ghant/ Phert diagrammene som vanligvis brukes. Ved hjelp av fargekoder skal vise hvilke aktiviteter som
foregår på bygningsdelene. Det kan lages "tegnefilm" av hele bygge- / riveprosessen.
Målet med verktøyet er å oppnå en forbedring av produktivitet gjennom bedre planlegging,
informasjon og kommunikasjon mellom aktørene i byggeprosessen, samt å belyse aktivitetene
og framdriften i produksjonen. 4D vil være en god visualisering av den informasjonen som
finnes i en tradisjonell framdriftsplan, figur 2.17 illustrasjon av 4D verktøyet.
Ved at man kan "bygge bygget" flere ganger på forhånd kan man lettere kvalitetssikre og
styre prosjektet, og på et tidligere tidspunkt oppdage feil og foreta nødvendige endringer.
(Norske Arkitekters Landsforbund 2009)

Figur 2.17 Illustrasjon av 4D-prosjektet Pilestredet Park. Illustrasjon Statsbygg/Arktis AS
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2.7

Kalkyleprogrammer

Gjennom prosjektets faser foretas endringer i design, geometri og omfang. Det velges nye
materialer og løsninger. Innehaver, arkitekt og brukere har alle nye krav og nye ideer. Men
hva med de økonomiske konsekvensene av endringene?
Dette kan simuleres og kommunisere med kalkyleprogrammer og konsekvensene bør helst
oppdages mens det fortsatt er anledning til å påvirke.

2.7.1

Calcus cost analysis

Calcus er et kalkyleverktøy som benyttes for vurdering og sammenligning av
byggeprosjekter. Kalkylen er tenkt å skulle etableres tidlig i byggeprosjektet, så det
kontinuerlig holdes kontroll med samlet kostnader.
I programmet er det to forskjellige framgangsmåter til utvikling av kalkyle:

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

Kalkyleverktøyet Calcus fra NOIS har et IFC- interface som tillater import av IFC- filer.
NOIS utvikler kontinuerlig nye maler og nye oppdaterte element- og prisregister.
Ved bruk av forhåndsdefinerte prosjektmaler er det en del områder som dekkes av
overordnede elementer der prisene baseres på erfaring fra mange tilsvarende prosjekter. Slike
elementer betegnes som komplette elementer som dekker alt innen det aktuelle
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bygningstekniske området. For eksempel kan alt lysteknisk dekkes av en slik komplett del
som er variabel med bygningens bruttoareal.
Programmets funksjonelle enheter dekkes av 12 forskjellige arealbetegnelser, blant annet
bebygd areal, bruksareal, netto- og bruttoarealer, inner- og ytterveggarealer, etc. Det er mulig
å sammenligne prosjektløsninger mot hverandre i programmet, og for at prosjekter skal være
sammenlignbare baseres kalkylen på oppsett etter NS3451 ”Bygningsdelstabellen” og
NS3453 ”Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt”. For at en sammenligning skal være
korrekt er det viktig at det skaffes oversikt over hvilke poster som er inkludert i de forskjellige
prosjektene som sammenlignes. (Calcus cost analysis 2007)
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2.8

E-handel – Innkjøpsportal

Det er nødvendig i dag å ha effektive kommunikasjonskanaler mellom alle ledd i
byggebransjen, fra start til mål, som bygger på åpne standarder og mulighet for elektronisk
samhandling. Dette innebærer at byggvaredatabasen NOBB og
informasjonslageret/biblioteket i buildingSMART- konseptet må kunne kommunisere.

Byggevareindustrien er på vei, men det tar tid. NOBB–Norsk byggvaredatabase registrerer de
fleste leverandører, norske og utenlandske, i dag sine produkter etter varenummer. Formålet
har vært å etablere en åpen, nøytral og tilgjengelig produktdatabase som inneholder
nødvendig vareinformasjon. Det er fortsatt et stykke å gå før man kan kople det generiske
biblioteket informasjonslageret IFD sammen med NOBB for daglig og praktisk bruk.

For produktområdene trelast, isolasjon og bygningsplater er allerede produktspesifikke
egenskaper lastet opp i biblioteket. Andre produktområder følger så i tur og orden.
Byggvareprodusenter ser fordelene med å kunne kommunisere elektronisk mot alle
yrkesgrupper som er involvert i en byggeprosess. Alle har behov for informasjon om de
produktene som anvendes, og buildingSMART- konseptet vil over tid vil gi både
effektivitets- og kvalitetsmessige gevinster for alle ledd i byggverdikjeden.

Bransjen regner seg nå som absolutt moden for bruk av elektronisk kommunikasjon, men at
det tar tid å få systemer og løsninger tilpasset og i bruk. Og det er nok ikke de tekniske
løsningene som er den største utfordringen, men at målet og hensikten med buildingSMARTutviklingen får bred oppslutning i alle ledd av byggenæringen. Det er en viktig jobb å gjøre
med å skape forståelse og tro på løsningene og deres mulighet for å bidra til effektivisering,
utover den engere og frelste fagmenighet. Innenfor den store visjonen som buildingSMARTkonseptet er, må man kunne få ut delløsninger som tas i bruk etter hvert og på den måten
demonstrere nyttige resultater. Figur 2.18 viser Logiq sin modell for informasjonsflyt i Ehandel prosessen. (BuildinSMART article 313 2008)
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Figur 2.18 Logiq (tjenesteleverandør dedikert til utveksling av handelsinformasjon mellom
bedrifter) sin prosessmodell
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3

Norsk standard NS3420

”NS 3420” er et system for beskrivelse og kalkulasjon av bygg og anleggsarbeider, og
tekniske installasjoner. Inndelingen i standarden er laget slik den kan brukes som grunnlag for
lagring og behandling av data hos alle involverte i prosjektet, koden i standarden står for
delprodukter og grupper av delprodukter. Den også inneholder krav til materialer og utførelse,
ofte i form av henvisning til mer spesialiserte standarder.

NS 3420 brukes som et juridisk grunnlag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelser for
entreprisekontrakter og gir en detaljert spesifikasjon av de arbeider som skal utføres. Hva
prisene skal inkludere og hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes er også
inkludert i Standarden, standarden brukes i beskrivelser og utarbeidelse av mengdelister innen
bygg og anleggsnæringen, derfor danner den grunnlag i forbindelse med anbudskonkurranser
og kalkulasjon av forespørsler og under utførelses- og avviklingsfasen av byggeprosjekter.

Den brukes også i en del sammenhenger i drifts- og vedlikeholdsfasen av et bygg eller anlegg
eller ved restaurering og rehabilitering. Utgave 4 av standarden ble utgitt i oktober 2008
hovedstrukturen er endret og alle deler ble revidert i nye utgaver.

Det har vært en betydelig utvikling med hensyn til tekniske løsninger, bygningsmaterialer,
utstyr og utførelsesmetoder. (Standard Norge, Fagomrader 2009)

Følgende deler har gjennomgått faglig revisjon til utgave 4.0:

Del 1: Fellesbestemmelser
BE: Bygningselementer (ny del)

F: Grunnarbeider – Del 1

G: Grunnarbeider – Del 2

L: Betongarbeider

P: Metallarbeider

Q: Tømrerarbeider (delvis)

S: Isolering, tetting og tekking
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3.1

Hovedstruktur i NS 3420 utg. 4 (2008)

På bakgrunn av den til dels sterke kritikken som er kommet til endringer i dagens
kodesystem ved revisjoner og nyutgivelser av enkeltdeler av NS 3420, er det utarbeidet et
to-bokstavsystem. Dette skal brukes ved hovedrevisjonen i 2008 og senere utgivelser.
Systemet er basert på at strukturen skal kunne brukes i et tidsperspektiv på 20 - 30 år uten
”gjenbruk” av koder. Dette innebærer at titlene må være mest mulig generelle og at det er
tilstrekkelig kapasitet i systemet. Dette er markert med ” -----” i tittelfeltet og innebærer at
bokstavkombinasjonen er reservert for framtidig revisjoner og utvidelser av standarden.
Enkelte bokstavkombinasjoner i systemet er faste selv om disse kanskje ikke er i bruk i dag.
Dette gjelder

A: Forberedende arbeider (som ofte ikke inngår i det ferdige bygg eller anlegg).
V: Sammensatte arbeider (delprodukter som er slått sammen fra to eller flere deler).
W: Levering og montasje av elementer(større enheter som monteres på byggeplassen).
Y: Restaurering (arbeider for å bringe et bygg/anlegg tilbake til en tidligere tilstand).
Hovedprinsippet er ellers at et delprodukt/ytelse kun skal finnes ett sted i systemet. Dette ene
stedet bør knyttes til den utførelseskategori som normalt utfører arbeidet.
(Standard Norge,norconsult 2008)
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3.2

NS 3420 BE:2008

”NS 3420 BE:2008” er en forkortelse for ”Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og
installasjoner – Del BE: Bygningselementer” og er en del av NS 3420 Beskrivelsestekster for
bygg, anlegg og installasjoner som er et komplett system for å beskrive bygging og riving av
bygg og anlegg på et detaljert eller mer sammensatt nivå.
Dette systemet er ordnet hierarkisk, slik at bestemmelser på høyere nivåer også gjelder for
lavere nivåer.

Standard Norge har utgitt denne delen av standarden på bakgrunn av kritikk som er registrert i
forbindelse med detaljnivå beskrivelse i NS 3420, tanken bak del BE er å kunne beskrive
sammensatte elementer av flere delprodukter på en enklere og mer oversiktlig måte. Og
samtidig danner beskrivelsen et grunnlag for IFD-kode, for bruk i et objektbibliotek senere.

Denne delen av standarden inneholder komplette bygningselementer (bygningsdeler)
sammensatt av to eller flere delprodukter. Inndelingen er basert på ”NS 3451:2008
Bygningsdelstabell” ved at første siffer etter bokstavkombinasjonen BE er det samme som
annet siffer i hoveddel bygg i ”NS 3451:2008”.
Plasstøpte betongkonstruksjoner er ikke dekket av standarden, men forutsettes beskrevet med
vanlige postgrunnlag fra del L (Betongarbeider).

Rekkefølgen av matrisene er valgt utenfra og innover, respektive ovenfra og nedover.
De tre egenskaper som er tatt spesiell hensyn til i denne standarden, og er med i beskrivelsen
av alle veggtyper, er: Brannklasse, Lydreduksjonstall og U-verdi. Det vil si at matrisene BE:1,
BE2 og BE3:1 er felles i alle veggtyper. Spesielle produkter /materialer eller utførelse omfates
ikke av standarden i noe særlig grad. Disse har sifferet på lik linje som andre deler i NS 3420,
for eksampel 0/00 sifferet for valgfrie produkter/utførelser og 9/99 sifferet for andre krav og
produkter som ikke er spesifisert i matrisene for hver veggtype. Med dette er ment å gjøre
standarden mest mulig enkel og oversiktlig. I ”NS 3420 BE:2008” er veggen delt i to
hovedtyper basert på plasseringen av veggen i konstruksjonen. (Standard Norge, Fagomrader 2009)
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Yttervegger BE3

Disse er videre delt i flere typer basert på materialbrukt i hovedbærende konstruksjonen som
er forklart nedenfor: (x) representerer tosifferet kode og (-) ensifret kode

Yttervegger uten materialkrav BE3.1x--Murt yttervegger BE3.2x-------Yttervegger med bindingsverk av tre BE3.3x-------x----Yttervegger med bindingsverk av stål tynnplateprofiler BE3.4x---------------

Innervegger BE4

Denne er også delt på samme måte som Yttervegger
Innervegger valgfrie materialer BE4.1xMurt innervegger BE4.2------Innervegger med bindingsverk av tre BE4.3x----x--Innervegger med bindingsverk av stål tynnplateprofiler BE4.4x-----------

Hvert ”x” eller ” –” symbol, som kommer bak BE koden (vist ovenfor), representerer et siffer
fra matrisen som tilhører den aktuelle koden tilsvarende et produkt eller en egenskap og
utførelse beskrevet i matrisen.

For å komme i gang med bruken av ”NS 3420 BE” standarden på en enkelt måte, og samtidig
får kontroll og forståelse for de forskjellige matriser og koder brukt i standarden, har jeg i
først omgang valgt å begynne med et lite og alminnelig prosjekt som er utført etter
BuildingSMART- prinsippet. Enebolig prosjektet ”Blåbærlia”.
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3.3

Blåbærlia

Blåbærlia- prosjektet er en enebolig prosjekt oppført over to etasjer med full kjeller.
Prosjektet ble gjennomført etter BuldingSMART -prinsipper

Figur 3.1 Visualisering av Blåbærlia prosjektet

Veggtyper som er brukt i Blåbærlia prosjektet
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4

Veggkode4
PA 10220
PA 10251
PA 10040
PA 10045
PA 10002
PA 10046
PA 10123
PA 10109
PA 10501

Beskrivelse av veggen
Yttervegg bindingsverk av tre13
200mm plasstøpte yttervegg med invendig forblending
Innervegg med bindingsverk av tre uisolert
Innervegg med bindingsverk av tre uisolert
Innervegg med bindingsverk av tre isolert
Innervegg med bindingsverk av tre isolert
Murt innervegg med murstein 28x108x62mm, puss på begge sider
150mm plasstøpte betongvegg, innervegg
balkong vegg med bindingsverk av tre uisolert, panel på utside

Koden refererer til veggtyper brukt i DDS CAD programmet som Blåbærlia prosjektet er tegnet i.
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3.4

Beskrivelse av Blåbærlia prosjektet

I denne delen av oppgaven lager jeg en prosjektbeskrivelse av Blåbærlia prosjektet på en
tradisjonell måte. Her er kun vegger tatt med. En del tømrerarbeider som gulv- og taklister,
innmurte arbeid og åpninger i vegger er utelatt. Det er gjort for å sammenlignes med et
elementbasert beskrivelsessystem ”NS 3420 BE:2008”. Samtidig har jeg operert med en
tidligere versjon av ”NS 3420 del Q” enn utgave 4. Grunnen til dette er at jeg jobber med
utgave 27 av kalkulasjonsnøkkelen Holte byggsafe, som opererer med samme versjonen av
NS 3420 del Q.

Veggtypene som er brukt i Blåbærlia prosjektet:

3.3.1 Yttervegger
1.1 PA 10220 Sjikt i vegg:

"Blåbærlia":

Tykkelse
sjikt Enhet

Innvendig kledning

gips

13 mm

Dampsperre

folie

0,15 mm

148*36

148 mm

asfaltplater

12 mm

Bindingsverk m/150mm isolasjon
Vindsperre
Lufting/lekt
Utvendig kledning

23*36

23 mm

19*148

19 mm

sum:

215 mm

U - Verdi

0,26 - 0,31 W/(m2K)

7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utvendig kledning
Utlekting
Vindsperre
Isolasjon
Bindingsverk av tre
Dampsperre
Innvendig kledning

Figur 3.2 Illustrasjon av yttervegg, veggtype PA10220
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Tradisjonell beskrivelse av veggen

KAPITTEL: 5. Tømrerarbeid (bindingsverk av tre)
Post

Kode

Spesifikasjon

Enh. Mengde

Pris

Sum

Tømrerarbeid

6.

(bindingsverk av tre)
YTTERVEGGER

6.23
.01

Q13.11117

Enkelt bindingsverk heltre
36 X 148mm

.02

Q31.82

Liggende utvendig panel
19 X 148mm

.03

Q17.4132

m2
m2

Utlekting på fasade c/c 600
23 X 36mm

m2

.04

Q63.11113

Asfaltimpregnert plate 12mm

m2

.05

S11.115

Mineralull A – plate 150mm

m2

.06

S21.11

Dampsperre 0,15mm

m2

.07

Q63.21423

Gipsplate innvendig kledning
13mm

m2
Totalsum kr.
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NS 3420 BE:2008 kode for denne veggen er :BE3.35887394811351818

nedenfor er forklaring av grunnlaget for NS3420BE koden

BE3.3x-------x----YTTERVEGG MED BINDINGSVERK
BRANNKLASSE:
LYDREDUKSJONSTALL, R’w:
U-VERDI:
UTVENDIG KLEDNING:
UTLEKTING – UTSIDE:
VINDSPERRE – LAG 1:
VINDSPERRE – LAG 2:
MATERIALE:
DIMENSJON:
ISOLASJONSTYKKELSE:
DAMPSPERRE:
UTLEKTING – INNSIDE:
INNVENDIG KLEDNING – LAG 1:
INNVENDIG KLEDNING – LAG 2:
Lokalisering: (del 1, 4, y5)
Veggtykkelse:
Vegghøyde:
Underlag:
Materialkrav:
Utførelseskrav:
Andre krav: (BE3.3, y3.3)
Ja __
Areal [m2]

AV TRE
BE:1
BE:2
BE3:1
BE3:2
BE3:5
BE3:3
BE3:3
BE:3
BE:4

Valg fra liste
INGEN
INGEN
0,3
LUFTET TREPANEL
Annen utlekting - må spesifiseres
12 mm ASFALTBELAGT IMPREGNERT
UTEN
HELTRE
36 mm x 148 mm

BE:5
BE3:4
BE3:5
BE:6
BE:6

150 mm
PLAST
UTEN
13 mm GIPS
UTEN

Kode fra matrise
58
8
7
3
9
4
8
1
13
5
1
8
1
8

Nei __

Beskrivelsen i følge den nye koden blir:
Post

NS 3420 BE Kode

6.23

.01

Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

YTTERVEGGER

BE3.35887394811351818

Bindingsverk av tre

m2

Utlekting 36x23mm

Her trengs tilleggsbeskrivelse til utlektingen (utlektings dimensjon 23 X 36mm ).

Veggen får treff i kalkulasjonsnøkkelen Holte byggsafe i to poster :Post 1.231.11.1

Bindingsverk av tre, panel stående

Post 1.231.11.3

Bindingsverk av tre, panel liggende
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I en slik vegg ser vi at beskrivelsen med ”NS 3420 BE:2008” kode gir vesentlig mindre
arbeidsmengde enn i den tradisjonelle beskrivelsen.
Her må det bemerkes at denne koden ikke har mulighet til å beskrive utvendig kledningen
mer detaljert enn at den er luftet trepanel. Om den er liggende eller stående, har ikke noe
betydning for koden, heller ikke dimensjonen kan beskrives.

De første tre sifrene i koden er egenskaper for veggen. Dette gjelder hele standarden, og de er
i rekkefølge: Brannklasse, Lydreduksjonstall og U – verdi. Her vil jeg påpeke at Brannklasse
defineres som konsekvens av en brann for skade på liv i et byggverk, ”Ut fra den konsekvens
en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljø, inndeles
byggverk i brannklasser etter tabell 2 Brannklasser, som legges til grunn for å bestemme
byggverkets bæreevne mv ved brann”. (TEK, Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997)

Det kunne brukes etter min mening et annet uttrykk i stedet for Brannklasse, for eksempel
”Brannmotstand”, som kunne gi en bedre oppfatning av egenskapen (branntoleranse) til
veggen.

Denne veggen har hverken brannkrav eller lydisolasjonskrav. Derfor brukes (ingen krav) fra
matrisene BE:1 og BE:2 selv om veggen har en viss brannmotstand og lydreduksjonstall.
Samme veggen i en annen posisjon kan får krav til brann og lydisolasjon. Det betyr at vi kan
få helt annen kode for akkurat samme vegg. Og i et tredje tilfelle, samme vegg med krav til
enten brann eller lydreduksjon, så vil denne veggen får en tredje ”NS3420BE” kode. Altså tre
eller kanskje fire forskjellige koder for samme veggen.

I denne veggen ble det brukt en utlekting på 23 X 36mm som ikke fikk treff i matrise BE:3.5.
En slik utlekting er mye brukt i Østlandet. På dette grunnlaget blir det mer riktig treff hvis
denne dimensjonen hadde vært brukt i matrisen BE:3.5. ” Utvendigkledningen må lektes ut
og monteres etter prinsippet for totrinnstetting som vist i Byggdetaljer 542.003. Ved hjelp av
sløyfer og lekter må det etableres et luftet og drenerende hulrom slik at vann som kommer inn
bak kledningen fritt kan renne av uten å trenge videre inn i veggen. For å få tilstrekkelig
luftespalte må platekledningen lektes ut minst 23 mm, og det må være åpninger i øvre og
nedre del av fasaden for gjennomlufting. Vertikal utlekting uten bruk av sløyfer er det vanligste. Lekter som monteres horisontalt, må monteres på vertikale sløyfer slik at muligheten for
drenering og ventilering ikke blokkeres. Ved eventuell krysslekting bør horisontal lufting
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stenges ved hjørnene, slik at vindtrykk ikke kan gå forbi hjørnet”. (Byggforskserien,byggdetaljer 12007)

Her er jeg usikker på betydningen av luftet trepanel i matrisen BE3:2. Er uttrykket ”luftet
trepanel" innholder utlektings /sløyfe sjikt eller ikke?
Grunnen til spørsmålet er at hvis det er ment med ”luftet trepanel” å ha med utlektings sjikt,
vi må velge ”uten” i matrise ”BE3:5”. Hvis dette ikke er tilfelle, da må vi velge ”annen
utlekting” fra samme matrisen.

Det er ment at denne standarden skal være en praktisk og enkelt standard som gir muligheten
til å beskrive de flest brukte veggtyper og samtidig bruke materialer som er tilgengelige i
markedet, men jeg ser i dette tilfellet at når det gjelder isolasjonstykkelse i matrise BE:5 blir
det brukt en tykkelse som ikke finnes i markedet, som er 75mm. Vanlige isolasjons tykkelser
er 50, 70, 100, 125, 150, 200, 250 og 300mm. Se tabell 3.1. (Rockwool 2009), (Glava 2009)

Tabell 3.1 Tilgjengelige isolasjonstykkelser i markedet fra Glava og Rockwool
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1.2 PA 10251 Sjikt i vegg:

Tykkelse
sjikt Enhet

"Blåbærlia":

Innvendig kledning

gips

13 mm

Dampsperre
Bindingsverk m/100mm
isolasjon

folie

0,15 mm

98*36

98 mm

Betong yttervegg

200 mm
sum

311 mm

U - Verdi

0,25 - 0,3 W/(m2K)

4
1.
2.
3.
4.

3

1

Plasstøpt betongvegg
Forblending med isolasjon
Dampsperre
Innvendigkledning

2

Figur 3.3 Illustrasjon av yttervegg, veggtype PA 10251

52

Prosjekt:

BLÅBÆRLIA

KAPITTEL: 3. Betongarbeider
Post

Kode

Spesifikasjon

3.

Betongarbeider

3.23

YTTERVEGGER

.01

L31.14311204

Enh.

Mengde

Pris

Sum

Enh. Mengde

Pris

Sum

Massiv vegg av betong B30 TOL.
KL.2 200mm

.02

S24.31

REI 240 U-verdi 0,3 W/m2K

.03

L21.45

Platonplate på grunnmur

m3

m2

Armering med B500C<20 tonn

0.4

L11.41104

Ø=16

Kg

Forskaling av vegg 21mm

m2

KAPITTEL: 5. Tømrerarbeid (bindingsverk av tre)

Post

Kode

Spesifikasjon
YTTERVEGGER

6.23

.01

Q63.21423

Gipsplate innvendig kledning

m2

.02

Q13.111121

Enkelt bindingsverk 36 X 98

m2

.03

S11.112

Mineralull A – plate 100mm

m2

.04

S11.115

Dampsperre 0,15mm

m2

Denne veggen er en plasstøpt betongvegg. Tidligere i kapitel 3.1 har jeg forklart at plassrøpte
betongvegger ikke er dekket av NS 3420 BE:2008, ” Plasstøpte betongkonstruksjoner er
imidlertid ikke dekket, men forutsettes beskrevet med vanlige postgrunnlag fra del L
(Betongarbeider)”. (NS3420BE:2008,side 2 2008)
Derfor er det ikke mulig å beskrive denne veggtypen.
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”Kalkulasjonsnøkkelen Holte byggsafe” har egen post for plasstøpte betongvegger under post
1.231.61.1-2 forblending panel liggende og stående, 1.231.62.1 forblending tegl isolert og
1.231.64.1 forblending fasadeplater.

3.3.2 Innervegger

1.2 PA 10040 Sjikt i vegg:

"Blåbærlia":

Innvendig kledning

Tykkelse
sjikt Enhet

gips

Bindingsverk u/isolasjon

13 mm

98*48

Innvendig kledning

gips

98 mm
13 mm

sum

124 mm

3
1
2

1. Kledning side1
2. Bindingsverk a tre
3. Kledning side 2

Figur 3.4 Illustrasjon av innervegg, veggtype PA10040 og PA 10045

Tradisjonell beskrivelse

Her slipper vi å beskrive krav til utførelse som inn går i Q koden ”NS3420 del Q”
KAPITTEL: 5. Tømrerarbeid (bindingsverk av tre)
Post

Kode

Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

Tømrerarbeid
(bindingsverk av tre)
6.24

INNERVEGGER

.01

Q63.21423

Gipsplate innvendig kledning

m2

.02

Q13.111151

Enkelt bindingsverk 48 X 98

m2
Sum
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Beskrivelsen i følge den nye koden blir:
Post

NS 3420 BE Kode

6.24

.01

Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

INNERVEGGER

BE4.358818115818

m2

Bindingsverk av tre
Utlekting 36x23mm

NS 3420 BE:2008 koden forklaring
BE4.358818115818

BE4.3x----x--INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE
Valg fra liste
BRANNKLASSE:
BE:1
INGEN
LYDREDUKSJONSTALL, R’w: BE:2
INGEN
KLEDNING - SIDE 1
BE:6
13 mm GIPS
UNDERKLEDNING - SIDE 1
BE:6
UTEN
TYPE BINDINGSVERK
BE4:1
ENKELT
DIMENSJON:
BE.4
48 mm x 98 mm
ISOLASJONSTYKKELSE
BE:5
INGEN
UNDERKLEDNING - SIDE 2
BE:6
UTEN
KLEDNING - SIDE 2
BE:6
13 mm GIPS
Lokalisering: (del 1, 4, y5)
Veggtykkelse:
Vegghøyde:
Underlag:
Materialkrav:
Utførelseskrav:
Andre krav:
Ja __ Nei __
2
Areal [m ]

Kalkulasjonsnøkkelen Holte byggsafe kode :-

Koder fra matrise
58
8
1
8
1
15
8
1
8

1.241.11.1

”NS 3420 BE” beskriver slike veggtyper fullstendig
2.2 PA 10045 Sjikt i vegg:

"Blåbærlia":

Tykkelse
sjikt Enhet

Innvendig kledning
Bindingsverk
u/isolasjon

gips

13 mm

68*36

68 mm

Innvendig kledning

gips

13 mm

sum

94 mm
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KAPITTEL: 5. Tømrerarbeid (bindingsverk av tre)
Post

Kode

Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

Tømrerarbeid
(bindingsverk av tre)

6.24

INNERVEGGER

.01

Q63.21423

Gipsplate innvendig kledning

m2

.02

Q13.111191

Enkelt bindingsverk 36 X 68mm

m2

NS 3420 BE:2008 blir
BE4.358818199881
BE4.3x----x--INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE Valg fra liste
Kode fra matrise
BRANNKLASSE:
BE:1
INGEN
58
LYDREDUKSJONSTALL, R’w: BE:2
INGEN
8
KLEDNING - SIDE 1
BE:6
13 mm GIPS
1
UNDERKLEDNING - SIDE 1
BE:6
UTEN
8
TYPE BINDINGSVERK
BE4:1
ENKELT
1
DIMENSJON:
BE.4
Annen dimensjon - må spesifiseres
99
ISOLASJONSTYKKELSE
BE:5
INGEN
8
UNDERKLEDNING - SIDE 2
BE:6
UTEN
8
KLEDNING - SIDE 2
BE:6
13 mm GIPS
1
Lokalisering: (del 1, 4, y5)
Veggtykkelse:
Vegghøyde:
Underlag:
Materialkrav:
Utførelseskrav:
Andre krav:
Ja __ Nei __
2
Areal [m ]

Beskrivelsen i følge den nye koden blir:
Post

NS 3420 BE Kode

6.24

.01

Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

YTTERVEGGER

BE3.35887394811351818

Bindingsverk av tre

m2

Utlekting 36x23mm
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Denne veggtypen er den samme som forrige veggtypen, bortsett fra stendertykkelsen som er
36 X 68mm istedenfor 48 X 98mm. Denne stenderdimensjonen er ikke innholdt i matrise
BE:4 For å få en komplett beskrivelse, trengs en tilleggsbeskrivelse til koden.
Noen produsenter levere profiler med dimensjoner som ikke er etter ”NS 3520”. Det som i
praksis avgjør dimensjoneringen av ikke-bærende skillevegger, er hensynet til stivhet.
Stendere med dimensjonen 36 mm x 68 mm er også aktuelt i en del tilfeller, fordi denne
dimensjonen er tilpasset standard dørkarmbredde ved bruk av ett lag 12 mm bygningsplate på
hver side av stenderen.

2.3 PA 10002 Sjikt i vegg:

"Blåbærlia":

Innvendig kledning
Bindingsverk m/70mm
isolasjon

Tykkelse
sjikt Enhet

gips

13 mm

68*36

68 mm

gips

13 mm

sum

94 mm

Innvendig kledning

3
4
2

1.
2.
3.
4.

Kledning side 1
Isolasjon
Bindingsverk av tre
Kledning side2

1

Figur 3.5 Illustrasjon av innervegg, veggtype PA 10002 og PA 10046

KAPITTEL: 5. Tømrerarbeid (bindingsverk av tre)
Post

Kode

Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

Tømrerarbeid
(bindingsverk av tre)
6.24

INNERVEGGER

.01

Q63.21423

Gipsplate innvendig kledning

m2

.02

Q13.111191

Enkelt bindingsverk 36 X 68mm

m2

.03

S11.115

Mineralull A – plate 150mm

m2
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NS 3420 BE:2008 koden blir :BE4.358818199981
Beskrivelsen i følge ”NS3420BE” koden blir:

Post

NS 3420 BE Kode

6.23

.01

Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

INNERVEGGER

BE4.358818199981

Bindingsverk av tre

m2

Forklaring til koden ovenfor
BE4.3x----x--INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE Valg fra liste
Kode fra matrise
BRANNKLASSE:
BE:1
INGEN
58
LYDREDUKSJONSTALL, R’w: BE:2
INGEN
8
KLEDNING - SIDE 1
BE:6
13 mm GIPS
1
UNDERKLEDNING - SIDE 1
BE:6
UTEN
8
TYPE BINDINGSVERK
BE4:1
ENKELT
1
DIMENSJON:
BE.4
Annen dimensjon - må spesifiseres
99
9
ISOLASJONSTYKKELSE
BE:5
Annen isolasjonstykkelse - må spesifiseres
UNDERKLEDNING - SIDE 2
BE:6
UTEN
8
KLEDNING - SIDE 2
BE:6
13 mm GIPS
1
Lokalisering: (del 1, 4, y5)
Veggtykkelse:
Vegghøyde:
Underlag:
Materialkrav:
Utførelseskrav:
Andre krav:
Ja __ Nei __
2
Areal [m ]

Her ser vi at isolasjonstykkelsen har fått tallet 9 som betyr annen isolasjonstykkelse enn det
som står i matrise BE:5. En isolasjonstykkelse på 70mm er en vanlig dimensjon i markedet
som jeg har forklarte tidligere, se tabell 3.1 side 46.

I kalkulasjonsnøkkelen til Holte byggsafe vil denne veggen får treff i post 1.241.11.3
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2.4 PA 10046 Sjikt i vegg:

"Blåbærlia":

Innvendig kledning
Bindingsverk m/70mm
isolasjon

Tykkelse
sjikt Enhet

gips

13 mm

68*36

68 mm

sum

81 mm

Her er ikke stor forskjell med de to øverste veggtypene og denne veggen, bare at denne
veggen har kledning kun på den ene siden. Derfor blir NS 3420 BE koden

BE4.358818199988
Beskrivelsen i følge ”NS3420BE” koden blir:

Post

NS 3420 BE Kode

6.23

.01

Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

INNERVEGGER

BE4.358818199988

Bindingsverk av tre

m2

Dette gir samme kode i kalkulasjonsnøkkelen som den forrige veggen 1.241.11.3

Her dukker det opp et spørsmål, hvilken side er side 1 og hvilken er side 2?
Formålet med spørsmålet er at sidevalget påvirker kodingen i postgrunnlaget. I ” NS 3420
BE:2008” orienteringen står det at ”rekkefølgen av matrisene er valgt utenfra og innover
respektive ovenfra og nedover ”. (Norsk Standard NS 3420 BE: 2008, side 2)

Hvis begge sidene har samme kledningstype blir ikke forskjellen merkbar, men så fort det er
to ulike kledninger, så blir koden en helt annen kode.
Her man må definere hvilen side er side1 og hvilken er side 2 av veggen.
(Delgado,Jose` 2009)
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2.5 PA 10123 Sjikt i vegg:

"Blåbærlia":

Puss

Tykkelse
sjikt Enhet

mørtel

Murstein

10 mm

228 x108 x 62

Puss

108 mm

mørtel

10 mm

sum

128 mm

1
3

1. Puss 10mm
2. Murvegg av stein
3. Puss 10mm

2

Figur 3.6 Illustrasjon av mur innervegg, type PA10002

Denne veggen er en murvegg av naturstein

KAPITTEL: 4. Mur – og pussarbeider
Post

Kode

Spesifikasjon

4.

Mur – og pussarbeider

4.24

INNERVEGGER

.01

.02

N11.1708213

N53.10121313

Enh.

Mengde

Pris

Sum

Massiv vegg av murstein
228 x 108 x 62 mm

m2

tynnpuss 2 sider innvendig

m2

Sum
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NS koden blir BE4.2588190144
Beskrivelsen i følge ”NS3420BE” koden blir:

Post

NS 3420 BE Kode

4.24

.01

Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

INNERVEGGER

BE4.2588190144

Murtinnerveg

m2

BE4.2x------MURT YTTERVEGG
BRANNKLASSE:
LYDREDUKSJONSTALL, R’w:
VEGGTYPE:
MURPRODUKT:
TRYKKFASTHET
EKSPONERINGSKLASSE
OVERFLATE SIDE 1
OVERFLATE SIDE 2
Lokalisering: (del 1, 4, y5)
Veggtykkelse:
Vegghøyde:
Underlag:
Materialkrav
Utførelseskrav
Nei
Andre krav:
Ja

BE:1
BE:2
BE4.2:1
BE3.2:2
BE3.2:3
BE3.2:4
BE3.2:5
BE3.2:5

Valg fra liste
INGEN
INGEN
MASSIV
Annet murtprodukt - måspesifiseres
VALGFRI
1
FINKORNET PUSS
FINKORNET PUSS

Kode fra
matrise
58
8
1
9
0
1
4
4

Areal [m2]

Murproduktet i denne veggtypen,
veggtypen som er murstein, er ikke definert i BE3:2.2 og heller ikke i
Kalkulasjonsnøkkelen Holte byggsafe.
byggsafe
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2.6 PA 10109 Sjikt i vegg:

Tykkelse
sjikt Enhet

Betong innervegg

KAPITTEL :
Post
3.

150 mm

3 Betongarbeider
Kode

Spesifikasjon
Betongarbeider

3.24
.01
.02

L11.41104
L31.14311204

.03

L21.45

Enh.

Mengde

Pris

Sum

INNERVEGG
Forskaling av vegg 21mm
m2
Massiv vegg av betong B30 TOL. KL.2
150mm
m3
REI 240
Armering med B500C<20 tonn Ø=16 Kg
Total sum kr.

Post 1.241.60.1 i Holte byggsafe dekker slike vegger.
Det er forklart tidligere at plasstøpte betongvegger ikke er dekket av NS 3420 BE standarden.

Figur 3.7 Illustrasjon av betongvegg, veggtype PA10109
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3.5

Vurdering av NS3420BE:2008 standarden

Ved vurdering av arbeidet som er utført i forrige delkapittel, er det lett merkbart at mengde tid
og arbeid brukt ved å beskrive veggelementene med ”NS 3420 BE” standarden er vesentlig
mindre enn ved tradisjonell beskrivelse. Likevel er det ikke mulig å totalvurdere denne
standarden igjennom beskrivelser av så få veggtyper som de som er testet i Blåbærliaprosjektet.

Videre arbeid med å samle inn veggtyper som er vanlig brukt i norsk byggprosjekter er
nødvendig for å kartlegge hvilke veggtyper som dekkes av standarden og hvilke veggtyper
som ikke dekkes.

Det finnes ingen norsk database eller veggbibliotek for å hente veggtyper og teste standarden
mot disse. Derfor har jeg samlet inn en del veggtyper som ofte brukes i norske byggprosjekter
fra kilder som:

-

DAK programmene ArchiCAD og VectorWorks

-

Kalkulasjonsnøkkel Holte byggsafe

-

Interne veggbiblioteker fra Selvaagbygg5

-

Veggskjema for HIB6 prosjektet

-

Gyproc7.

Det er mange siffer i NS 3420 BE:2008 koden. Man kan fort miste oversikten og kontrollen
over matrisene og rekkefølgen av dem. I denne forbindelsen har jeg i samarbeid med ”Eilif
Hjelseth”, utviklet et regneark som genererer NS 3420 BE koder automatisk når det velges et
material, produkt eller egenskap, Figur 3.8 Viser et utsnitt av regneark som er utviklet for å
generere NS 3420 BE koder.

5

Selvaagbygg er en privateid boligbygger firma, for nærmere inf. se www.selvaag.no
HIB er Høy skolen i Bodø
7
Leverandør av byggelement og byggprodukter
6
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Koder genereres automatisk etter valg av egenskap/ produkt

Figur 3.8 Viser et utsnitt av regneark som er utviklet for å generere NS 3420 BE koder
automatisk. For mer info. Se vedlegg 10

For at testing av veggtyper ikke skal bli for uoversiktlig, er selve veggtypene og kodene
plassert i et vedlegg til oppgaven. Det som er beskrevet her vil dermed ha en fyldigere
beskrivelse i vedlegget. Det vil være henvisninger til dette ved behov.

Egnethetsgrad av standarden i beskrivelse av de forskjellige veggtyper som ble samlet og
sortert fra ulike kilder er sattopp til fire nivåer/grader:

1. Fullstendigegnet
2. Egnet ti en viss grad
3. Dekket av standarden, men kan ikke beskrives
4. Ikke dekket av standarden

Første nivå dekker veggtyper som kan beskrives på et perfekt og entydig måte av standarden.
Nivå to er ment å dekke veggtyper som kan beskrives av standarden, men uten å være
entydig. Den må ha en tilleggbeskrivelse/spesifikasjon. dette kan være et produkt/dimensjon
som er ikke dekket i matrisene.
Nivå tre dekker veggtyper som er dekket av standarden, men for en eller annen grunn kan
ikke beskrives, dette kan f. eks. være et ekstra sjikt, forblending av murvegger eller påføring.
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Nivå fire dekker vegger som ikke tatt med i NS 3420 BE for eks. plasstøpte betongvegger og
elementbetongvegger.
I denne vurderingen har jeg ikke tatt med veggtyper uten materialkrav, verken for yttervegger
eller innervegger. Det er ment med dette valget å gi entreprenøren frihet til å ta egne
beslutninger for valg av materialer og løsninger til å oppnå de kravene som stilles til veggen.
(Norsk Standard NS 3420 BE: 2008, side 2)

Strukturen i undersøkelsen er forklart nedenfor

A. Yttervegger

B. Innervegger

1. Bindingsverk av tre

1. Bindingsverk av tre

2. Bindingsverk av stål

2. Bindingsverk av stål

3. Murvegger

3. Murvegger
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Yttervegger

Bindingsverk av tre

Jeg har testet jeg 22 veggtyper med følgende resultat:
For mer informasjon ser vedlegg 1.

45,0% kan beskrives fullstendig
50,0% kan beskrives til en viss grad
5,0%

dekket av standarden, men kan ikke beskrives

0,0%

ikke dekket av standarden

NS 3420 BE:2008
Egnihets grad

5
4
3
2

YV.bind. Av tre

1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Antall vegger testet

Diagram 3.1 Egnethetsgrad av standarden i beskrivelse av YV med bindingsverk av tre

Standarden beskriver ca. 95 % av veggtypene som er testet. Grunnen til den gode dekningen
er at bindingsverk av tre er dominerende i norske byggprosjekter. Standarden har lagt derfor
stor vekt på disse veggtypene.
Standarden har lagt et ekstra sjikt for vindsperre, altså dobbel vindsperre som jeg har ikke
funnet i noen av de 118 veggene som jeg har testet.
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Bindingsverk av stål

Ved innsamling
samling av veggtyper har jeg ikke funnet mange med bindingsverk av stål. Det
D ser
ikke ut til at disse er brukt ofte i yttervegger. Veggtypene finner du i vedlegg 2.
Det er testet 7 veggtyper.

57,1% kan beskrives fullstendig
28,6% kan beskrives til en viss grad
14,3% dekket av standarden, men kan ikke beskrives
0,0%

ikke dekket av standarden

NS 3420 BE:2008
Egnihets grad

5
4
3
2

YV. Bind. Av stål

1
0
1

2

3

4

5

6

7

Diagram 3.2 Egnethetsgrad
gnethetsgrad av standarden i beskrivelse av YV med bindingsverk av stål

Ca. 85 % av veggtypene som er testet kan beskrive av standarden med en liten justering av
produkt/material. Egnetheten kan økes
øke enda mer ved å få med et luftsjikt,
sjikt, dette gjelder nesten
alle kategoriene.
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Murt yttervegg

I murte yttervegger
ger har jeg testet 13 veggtyper. det er mulig å få testet enda flere typer men
det på virker resultatet lite, det er ikke viktig å teste en murvegg fra 100mm tykkelse
tykkel og
oppover til 300mm uten endring i sjiktene eller material valget.

30,8% kan beskrives fullstendig
0,0%

kan beskrives til en viss grad

69,2% dekket av standarden, men kan ikke beskrives
0,0%

ikke dekket av standarden

I diagram 3.3 er det kun 31 % av veggene som er testet dekkes av standarden. Dette resultatet
kan bli litt annerledes hvis vi tester flere vegger med varierte tykkelser
tykkelse eller egenskaper
egenskap til
veggen. Men totalt sett blir ikke endringen veldig stor.
Jeg har bevisst ment å synliggjøre
gjøre at standarden ikke dekker forblending i murte vegger,
verken i murte yttervegger eller murte innervegger.

Egnethets grad

NS 3420 BE:2008
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Murte Yttervegger

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Diagram 3.3 Egnethetsgrad
gnethetsgrad av standarden i beskrivelse av Murte yttervegger
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Innervegger

Bindingsverk av tre

Bindingsverk av tre er dominerende blant veggtypene som brukes i byggprosjekter i Norge.
Derfor
erfor er det viktig å dekke denne delen grundigere enn de andre. Her er testet 29 veggtyper.
Se vedlegg 4.

Egnethets grad

NS 3420 BE:2008
5
4
3
2

IV. Bind. Av tre

1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829
29

Diagram 3.4 Egnethetsgrad
gnethetsgrad av standarden i beskrivelse av IV med bindingsverk av tre

Dette diagrammet viser at ca. 93% av de innerveggene med bindingsverk av tre, som er testet
kan beskrives fullstendig .

93,1% kan beskrives fullstendig
0,0%

kan beskrives til en viss grad

6,9%

dekket av standarden, men kan ikke beskrives

0,0%

ikke dekket av standarden
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Bindingsverk av stål

I yttervegger med bindingsverk av stål var det ikke mange typer å teste, men av innervegger
finnes mange. Bindingsverk av stål brukes ofte i spesielt i store og mellomstore
store
byggprosjekter.
Det er testet 34 veggtyper, resultatet var som følgende:
følgende

64,7% kan beskrives fullstendig
5,9%

kan beskrives til en viss grad

26,5%

dekket av standarden, men kan ikke beskrives

0,0%

ikke dekket av standarden

Egnethets grad

Se vedlegg 5.

NS 3420 BE:2008

5
4
3

IV bind.
Av stål

2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031
10
31323334

Diagram 3.5 Egnethetsgrad
gnethetsgrad av standarden i beskrivelse av IV med bindingsverk av stål

Ca. 65% av veggene er fullstendig dekket av standarden og 6% av dem kan beskrives med
tilleggsforklaring. Resten av veggene mangler ett
e sjikt (luftsjikt) og derfor er det ikke mulig å
beskrives.

70

Murt innervegger

I murte innervegger har vi samme problemstillingen som i murte yttervegger,
er, nemlig
forblendingen
ngen av veggen. Her er testet 15 veggerr og resultatene er som vist i
Diagram 3.6.

Egnihets grad

NS 3420 BE:2008
5
4
3
2

Murte Innervegger

1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

m
innervegge
egger
Diagram 3.6 Egnethetsgrad av standarden i beskrivelse av murte

66,7% kan beskrives fullstendig
0,0%

kan beskrives til en viss grad

33,3% dekket av standarden, men kan ikke beskrives
0,0%

ikke dekket av standarden

Ca. 67 % av veggene beskrives fullt
ful med standarden, resten er ikke dekket..
Grunnenn til det er tre hovedproblemer. Det ene er at det ikke finnes forblendings
lendings mulighet i
standarden. Det andre er mangel av et
e luft-/luftplatesjikt og det tredje er mangel av tredje lag i
kledningen. For å oppnå en viss brannmotstand for bærende innervegger, det kreves tre lag
med gipsplater. Dette har ikke standarden mulighet til å beskrive.
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3.6

Veggtyper som ikke er dekket av NS3420BE

Tidligere har jeg på peket en del veggtyper som er ikke dekket av standarden. Nedenfor er
oversikt over disse veggene:
1. Plasstøpte betongvegger
2. Elementbetong vegger
3. Laftet vegger
4. Sandwich veggpaneler
De fire veggtypene ovenfor beskrives foreløpig i andre deler av NS3420. Ifølge Standard
Norge kommer disse også inn i BE delen i neste versjon av standarden.

Figur 3.9 Veggtyper som ikke er dekket av NS3420BE:2008
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3.7

NS 3420 BE:2008 og IFD bibliotek

Veggene som standarden har klart å beskrive fullstendig, danner en grunnlag til å lage det
som kalles objekter/objektbibliotek. Man kan si at disse er standard veggtyper (se vedlegg 16) som beskrevet fullstendig. Og hvis vi kan utvikle en standard utførelseskrav til disse
veggtyper, så kan vi levere et veggbibliotek til BIM programmene. Forutsette at man
forholder seg til de standardiserte, godt dokumenterte veggtyper. Det er 76 vegger av 118 som
er fullstendig beskrevet av standarden, dvs. at vi kan lage et veggbibliotek av disse vegger.

3.8

Behov for norsk veggbibliotek

Per i dag lager alle leverandører av data og byggelement produsentene sine egne biblioteker
av veggtyper og kaller den for hva som helst, det fins ikke en database som innholder
veggtyper med forskjellige egenskaper og at den veggen har en referansekode som kan
gjenkjennes av alle aktørene, de store aktørene har interne biblioteker (veggtyper) som brukes
i sine egne prosjekter og de har beskrivelser og egenskaper for disse produktene men de
mangler den unike identiteten som gjør at det kan brukes nasjonalt evt. Internasjonalt og
danne grunnlag til en veggdatabase /veggbibliotek.
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4

Resultater

Tidligere i kapittel 3 har jeg samlet 118 veggtyper fra forskjellige kilder. Jeg mener at disse
dekker de vanligste veggtypene brukt i norske byggprosjekter. NS3420BE er brukt til å
beskrive disse veggtypene. Resultatene, som er samlet i tabell 4.1, viser i hvilken grad
standarden klarer å beskrive dem.

En sammenstilling av vurderte veggtyper i kapittel 3.6 gir følgende resultater:
64,4%

kan beskrives fullstendig av standarden.

11,7%

kan beskrives til en viss grad.

23,7%

dekket av standarden, men kan ikke beskrives.

Tabell 4.1 Resultat av veggtypene som er testet i antall og prosentvis deknings grad av
standarden (se vedlegg 7 for mer detaljert inf.)
Egnethetsgrad

Veggtyper

bindingsverk Ant. vegger
av tre
Yttervegger

prosent

bindingsverk Ant. vegger
av stål
murvegger

prosent
Ant. vegger
prosent

bindingsverk Ant. vegger
av tre
Innervegger

prosent

bindingsverk Ant. vegger
av stål
murvegger

prosent
Ant. vegger
prosent

Antall veggtyper som er

Ant. vegger

testet

prosent

Kan beskrives
fullstendig av
standarden

Kan beskrives
til en viss grad

9
45,0 %
4
57,1 %
4
30,8 %
27
93,1 %
22
64,7 %
10
66,7 %
76
64,4 %

10
50,0 %
2
28,6 %
0
0,0 %
0
0,0 %
2
5,9 %
0
0,0 %
14
11,7 %

Dekket av
standarden, men
kan ikke beskrives

1
5,0 %
1
14,3 %
9
69,2 %
2
6,9 %
10
29,4 %
5
33,3 %
28
23,7 %

Totalt
20 stk
16,7 %
7 stk
5,8 %
13 stk
10,8 %
29 stk
24,2 %
34 stk
28,3 %
15 stk
14,2 %
118 stk
100,0 %

Jeg hadde en tanke om å ta med også veggtyper som er ikke dekket av NS3420BE i denne
oversikten. Disse veggtypene er imidlertid valgt å presentere i kapittel 3.7.
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5

Diskusjon

NS3420BE er en ny standard,( utgitt av Standard Norge) som en underdel av et større og
omfattende beskrivelsessystem ”NS3420”. Målet med dette er å gjøre beskrivelsesarbeidet
enklere. Istedenfor å bla igjennom flere standarder for å kunne beskrive et byggelement, kan
man forholde seg til kun en standard som beskriver sammensatte byggprodukter/elementer.
Systemet er ordnet hierarkisk. Det betyr at bestemmelser på høyere nivåer også gjelder for
lavere nivåer. Dette innebærer at når man jobber med den nye standarden, vil andre
deldstandarder, som NS3420 del Q(utførelseskrav) og felles bestemmelser del 1 i tillegg til
NS3451 bygningsdelstabell, være underforstått.

Det er to egenskaper som er felles for alle veggtyper. Disse er brannklasse (matrise BE:1),
som er et tosifret tall for å dekke alle klassene som er flere enn ni, samt lydreduksjonstall
(R´w8) (matrise BE:2).
Når det gjelder brannegenskap, er det i NS3420BE brukt uttrykket ”brannklasse” som kan
oppfattes feil. En brannklasse settes på grunnlag av den konsekvens en brann kan innebære
for skade på liv i et byggverk. I denne sammenheng burde man brukt begrepet
”brannmotstand”.
Lydreduksjonstallene R’w i matrise BE:2 er hentet fra NS8175 (se Tabell 5.1 Matrise BE:2
fra NS 3420 BE). Disse dekker lydreduksjonstallene for de vanlige veggtypene som brukes i
norske byggprosjekter.
Tabell 5.1 Matrise BE:2 fra NS 3420 BE
Siffer i
koden
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

8

Lydreduksjonstall, R’w
USPRSIFISERT
30 dB
35 dB
40 dB
44 dB
48 dB
52 dB
55 dB
INGEN
Andre lydredaksjonstall – må spesifiseres

R´w måles med dB som er et logaritmisk forhold
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Under postgrunnlaget for hver veggkategori står:

Lokalisering

Denne kan hentes fra modellen.

Veggtykkelse

For bindingsverkvegger, kan tykkelsen hentes ut fra koden, men for
murvegger må den hentes fra modellen eller en tilleggsbeskrivelse.

Vegghøyde

Det er usikkert hvordan det er tenkt å beskrive vegger med varierte
høyder, eller for eks. skrå vegger.

Underlag

Underlaget som konstruksjonen bygges på.

Materialkrav

Disse fylles ut i tilfeller, der det er spesielle krav.

Utførelseskrav
Andre krav

Besvares ja eller nei

Areal [m2]

Det er viktig for mengdeberegning.

Diskusjonen skal inndeles etter samme struktur som i kapittel 3.6
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5.1

Yttervegger

Tabell 4.1 viser egnetheten for bruk av NS3420BE på de veggene som er testet. I det følgende
vil jeg kommentere mine erfaringer og påpeke behov for utbedringer i standarden.

5.1.1

Bindingsverk av tre

Bruk av bindingsverk av tre i veggkonstruksjoner er dominerende i byggprosjekter, både i
yttervegger og i innervegger. I yttervegger er det spesielt brukt i mindre byggeprosjekter helt
fra eneboliger, tomannsboliger og rekkehus til firemannsboliger og enkelte fleretasjeshus.
Derfor er det lagt mye vekt på beskrivelse av denne type vegger i NS3420BE.
Av det totale antall vegger som er testet, utgjør bindingsverk av tre nesten halvparten (ca.
41%, se tabell 4.1).
Standarden er ganske bra i beskrivelse av slike veggtyper. Diagram 3.1 Egnethetsgrad av
standarden i beskrivelse av YV med bindingsverk av treviser at nesten alle veggene i denne
kategorien kan beskrives med små justeringer i standarden. Disse justeringene/forbedringene
kan være et ekstra sjikt (luftsjikt/rom), istedenfor vindsperre lag 2. Dette laget er lite brukt og
kan kanskje erstattes uten den konsekvens at koden får et ekstra siffer. Figur 5.1 viser en slik
vegg.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

teglforblending som utvendig kledning
Luftsjikt 50mm
Murbinder med skive
Isolasjon murplate 50mm
Vindsperre
Isolasjon
Bindingsverk av tre
Dempsperre
Innvendig kledning

9

Figur 5.1 Viser en typisk yttervegg med bindingsverk av tre hvor det er behov for luftsjikt
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Luftsjikt/rom kan settes i matrise BE3:5 som er vist nedenfor. Denne matrisen har ett siffer
med valg fra 1 til 4. Det er plass til tre valg til i matrisen. Å legge inn et ekstra luftsjikt endrer
ikke matrisen fra ensifret til tosifret matrise. Her kan man legge inn to valg, ett 30mm og ett
50mm luftsjikt, noe som ofte brukes. På denne måten har vi løst et problem uten å gjøre
systemet mer komplisert.

Matrise BE3:5
Siffer i
koden
0
1
2
3
4
8
9

Utlekting
VALGFRI
50 mm MED ISOLASJON
50 mm UTEN ISOLASJON
ISOLASJON/MURPLATE 50 mm
ISOLASJON/MURPLATE 70 mm
UTEN
Annen utlekting - må spesifiseres

Det kan være mulig å løse problemet på en annen måte. Dette ved å definere tydelig utvendig
kledning i materie BE3:2 som er vist neden for, slik at det blir underforstått at utvendig
kledning skal være luftet.
Matrise BE3:2
Siffer i
koden
0
1
2
3
4
5
6
8
9

Utvendig kledning
VALGFRI
TEGLFORBLENDING
NATURSTEINSPLATER
LUFTET TREPANEL
LUFTEDE FASADEPLATER
KASSETTER
FALSET KLEDNING PÅ UTLEKTET UNDERLAG
UTEN
Annen utvendig kledning

Det er to varianter av trepanel i utvendig kledning, enten stående eller liggende. For at
beskrivelsen skal bli entydig kan vi sette et ekstra valg i matrisen ovenfor, slikk at valgene
blir ”LUFTET TREPANEL LIGGENDE” og ”LUFTET TREPANEL STÅENDE”. Siden det
er plass til ett ekstra valg, så blir ikke matrisen større.
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Krav til energibruk gir behov for større isolasjonstykkelser, som i passivhus. Det gjør at man
bruker større stenderdimensjoner, limtre, I- profiler, dobbelstendere og forskjøvet stendere i
bindingsverket. Disse bindingsverkvegger er tatt med i BE4:1 for bare innervegger, dette bør
tas med i yttervegger også.

5.1.2

Bindingsverk av stål

Kalkulasjonsnøkkelen Holte byggsafe utgave 27, har reservert post 1.231.3 for denne
veggtypen, men posten står tom. Firmaet opplyser at den veggtypen skal tas med i neste
utgave av kalkulasjonsnøkkelen. Dette betyr at det finnes få varianter av denne veggtypen
som er lite brukt som yttervegg. Følgelig gir det lite testmateriale.

Resultatet er det samme som i bindingsverk av tre, dvs. at de fleste vegger av bindingsverk av
stål kan beskrives. For øvrig gjelder kommentarene for bindingsverk i tre også her.

5.1.3

Murte yttervegger

Mindre enn halv parten av testet vegger kan beskrives. Dette er veldig litet i forhold til de
andre kategoriene. Dette skyldes at standarden ikke er tilrettelagt for beskrivelse av murte
yttervegger med forblending/foring.
Murte vegger har liten isoleringsevne som gjør at i de fleste tilfeller bygges murte yttervegger
med forblending for å forbedre isolasjonsegenskaper til den totale veggen.
NS3420BE kan beskrive murvegger som bærekonstruksjon uten foring, samt bindingsverk av
både tre og tynnprofiler (stål). Spørsmålet blir, hvorfor kan ikke beskrive en murvegg med
forblending? Etter min mening er det fullt mulig.
Sjiktene kan bygges opp på samme måte som i bindingsverk av tre. Det er viktig å kunne
beskrive mur veggen med foringen som ett element. Grunnen ti det er at brannmotstand,
lydisolasjon og U-verdi er egenskaper for den totale veggen og kan ikke splittes. Hvis vi
beskriver mur veggen og forblendingen hver for seg, hvordan skal vi da vite hva som er
lydisolasjonen for den totale veggen.
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Nedenfor vises sjiktoppbygningen av murte yttervegger:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

BRANNKLASSE:
LYDREDUKSJONSTALL, R’w:
U-VERDI:
VEGGTYPE:
MURPRODUKT:
TRYKKFASTHET
EKSPONERINGSKLASSE
OVERFLATE-UTSIDE
OVERFLATE-INNSIDE

BE:1
BE:2
BE3:1
BE3.2:1
BE3.2:2
BE3.:.3
BE3.2:4
BE3.2:5
BE3.2:5

Egenskaper til total veggen

Egenskaper til mur veggen

Sjikt oppbygningen av veggen

Her kan man sette de ekstra matrisene som følgende:
Sette matrise BE3:2 i sjiktoppbygningsdelen mellom rad 7 og 8,
Sette matrise BE3:5 etter BE3:2
Sette matrise BE:5 etter overflate innside
Sette matrise BE3:4
Sette matrise BE3:6

Dette gir omtrent like stor kode som i yttervegg med bindingsverk av tre. dette er en ide som
må jobbes videre med for å kvalitetssikre løsningen.

5.2

Innervegger

I innervegger har vi ikke ut- og inn side for å definere veggsidene. I standarden er veggsidene
definert som side 1 og side 2. Side 1 kommer først i BE koden, så følger side 2 etter
Definisjon av sidene påvirker BE koden fordi de kommer i rekkefølge i koden. Hvis vi sier at
sidene defineres fra høyre mot venstre eller opp og ned, hva med skrå vegger.
Et komplekst bygg kan innholde hundrevis av innervegger med forskjellige stillinger og
posisjoner, som gjøt det vanskelig å peke på veggsidene for hele bygget. Dette problemet
danner grunnlag for misforståelser og feil.

I kontakt med Standard Norge, forklares løsningen ved å definere sidene i forkant av
beskrivelsen, men jeg har vanskeligheter for å forstå mekanismen i denne løsningen. Det må
jobbes videre for å finne en systematisert løsning.
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5.2.1

Bindingsverk av tre

Bindingsverk av tre er en typisk skillevegg for store og små prosjekter, for bærende og ikke
bærende vegger. Derfor er det naturlig å legge mye vekt på standarden for å få flest mulig
veggtyper beskrevet. Dette er årsaken til at et så høy antall vegger beskrives.

Det stilles mange krav til brann og lydisolering mellom brannseksjoner i et bygg. Disse
kravene kan oppnås ved å splitte veggen og ha et luftsjikt i mellom, eller ved å ha flere lag
kledning. Luftsjikt brukes ofte med to lag gipsplater. Dette kan ikke standarden beskrive.
Disse veggene er ikke spesielle vegger. De brukes ofte for å skille mellom boliger i to- og
firemannsboliger, rekkehus og leiligheter. Det er viktig å kunne beskrive det sjiktet uten å
gjøre store endringer i systemet. I denne oppgaven får jeg ikke tid til å diskutere
problemstillingen på grunn av tidsbegrensning men dette må vurderes i videre arbeid.

5.2.2 Bendingsverk av stål
Standarden kan beskrive ca. to tredjedeler av veggene som er litt i underkant av et akseptabelt
nivå. Her må mangel på luftsjiktet ta mye av skylden.
Bindingsverk av stål i innervegger brukes i større byggprosjekter som sykehus, kontorbygg,
skoler og flere etasjes bolighus. I disse stilles spesielle krav til brann og lydisolasjon. Som jeg
har forklart tidligere løses dette med å sette ett eller flere luftsjikt i veggene. Et luftsjikt i BE
koden kan øke resultatet veldig mye. Se vedlegg 5 som viser at ca. en tredjedel av veggene
har minst ett luftsjikt.

5.2.3

Murt innervegger

For murte innervegger er det ca. to tredjedeler som kan beskrives fullstendig. Her brukes
forblending av murvegger mindre enn i yttervegger. Derfor ser vi at resultatet også er litt
høyere enn i murte yttervegger. Her er testet en del vegger som kan regnes som spesielle
vegger, og som gjør at resultatet kan regnes som akseptabelt.
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6

Konklusjon

NS3420BE standarden er en forenklet beskrivelse av bygningselementer. Tilsvarende er
planlagt Elektro- og VVS- beskrivelser.

Heller ikke bygningselementdelen er ferdig. Betongvegger og betongelementer er utelatt,
fordi fagkomiteene samtidig holdt på med revideringer i de andre relevante standardene. Dette
betyr at NS3420BE prosjektet foreløpig ikke er ferdigstilt. En del utviklinger gjenstår og
reviderte versjoner kommer senere.

Ut i fra mitt arbeid med standarden, og etter en grundig vurdering av resultatene, kan følgende
konklusjoner trekkes:

Det er tid og ressursbesparelse i bruk av BE standarden. Man kan se forskjellen mellom de to
beskrivelsesmetodene i kapittel 3. Forutsatt bruk av et enkelt regneark til dette formålet.

Ut i fra de høye prosenttallene i beskrivelsen av bindingsverk generelt, kan jeg si at i
nåværende form passer standarden best for beskrivelse av mindre byggprosjekter, hvor det
brukes mest bindingsverkkonstruksjoner, kanskje med kjeller og noe murvegger. Den passer
mindre for bra avanserte vegger med mange sjikt og for bygninger hvor det ofte brukes
spesielle vegger med stål- og betongkonstruksjoner.

Standarden beskriver veggen som ett element, som har visse egenskaper med en unik kode.
Denne kan ikke splittes, med tanke på anbudsregning, og egner seg derfor best til bruk i
totalentrepriser.

Det er behov for utvikling av standarden for å dekke flere veggtyper, så som sandwichvegger,
støpte betong- og elementbetongvegger. I tillegg bør man finne løsninger for
forblending/foring av murvegger.
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6.1

Forslag til forbedring av NS3420BE

For at NS3420BE standarden skal kunne beskrive enda flere veggtyper, er det en del
forbedringer som kan foretas til dette formålet.
Forslag

Grunnlag

Det bør spesifiseres tydelig i standarden at

Dette er nødvendig for å kutte alt tvil rund

generelle bestemmelser til utførelse skal

bruk av materialer og utførelser.

følges.
Kontrollere en del begrep og material bruk

Begrepet ”Brannklasse” brukt trolig
istedenfor ”Brannmotstand”.
vanlig A plate isolasjon er 70mm, i matrise
BE3:4:2 er brukt 75mm

Erstatte vind sperre lag 2 med et luftsjikt og

I de fleste ytterveggtyper brukes det kjelden

justere rekkefølgen av sjiktene.

to lag med vindsperre, jeg har prøvd å finne
en slik vegg uten å lykke. Samtidig mangler
det et luftsjikt når det er snakk om utvendig
kledning. På denne måten kan et mangelsjikt
løses uten noe store konsekvenser.

Utvikle matrise BE3:2 for å definere luftet

Matrise BE3:2 har plass til et valg til, det

trepanel om den er stående eller liggende

som gjør at systemet blir ikke mer kompleks
ved et ekstra valg som er utførelsen av luftet
trepanel.

Murt yttervegger kan utvikles for å ha med

Beskrivelsen med BE dekker i underkant av

forblendinger i beskrivelsen

en tredjedel av murt yttervegger, dette er lavt
i forhold til de andre veggtypene.

Jobbe videre med å finne en bra løsning for å

Be koden for innervegger med bindingsverk

identifisere hvilken er side1 og side 2

er oppbygd slik at kledning side 1 er tredje
siffer i koden og side 2 er den siste i koden
dette danner grunnlag for feil og
misforståelser.
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8

Vedlegg

Liste over vedlegg

Vedlegg 1

Yttervegger med bindingsverk av tre

Vedlegg 2

Yttervegger med bindingsverk av stål

Vedlegg 3

Murt yttervegger

Vedlegg 4

Innervegger med bindingsverk av tre

Vedlegg 5

Innervegger med bindingsverk av tre

Vedlegg 6

Murt innervegger

Vedlegg 7

Total vurdering av NS3420BE

Vedlegg 8

Veggtyper skjema Høyskolen i Bodø

Vedlegg 9

Veggtype skjema Selvaagbygg

Vedlegg 10 Regneark ( Excel), et regneark til generering av NS3420BE,
Resultat av veggtyper
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Vedlegg 1
Yttervegger Bindingsverk av tre

Egnihets grad

NS 3420 BE:2008
5
4
3
2
1
0

YV.bind. Av tre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Antal vegger testet

12

13

14

15

16

17

18
45,0
50,0
5,0
0,0

%
%
%
%

av veggene som er testet kan fulstendig beskrives
av veggene som er testet kan beskreves ti en viss grad
av veggene som er testet er dekket av standarden, men kan ikke beskrives
av veggene som er testet er ikke dekket
Antall vegger testet

NS 3420 BE vurderings skala

20

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

4
3
2
1

Nr. veggbeskrivelse
NS 3420 BE:2008
A.CAD
1 100 - 198 mm massivtre
2 104 mm teglforbl, 30 mm luftsjikt,50 mm murplate,9 mm GU plate,36 X 148 stender,150 mm isolasjon,dempsperre,inv.platekl.BE3.3 43 85131811351818
3 104 mm teglforbl, 50 mm luftsjikt,9 mm GU plate,36 X 148 stender,150 mm isolasjon,dempsperre,inv.platekl.
BE3.3 43 86181811351818
4 104 mm teglforbl, 50 mm luftsjikt,9 mm GU plate,48 X 198 stender,200 mm isolasjon,dempsperre,inv.platekl.
BE3.3 43 85181811861818
5 104 mm teglforbl, 30 mm luftsjikt,50 mm murplate,9 mm GU plate,36 X 198 stender,200 mm isolasjon,dempsperre,inv.platekl.BE3.3 43 85131811861818
6 Bord kl.,23 mm utlek.,36 X 148mm stender,9 mm GU plate,150 mm isolasjon,dempsperre,inv.platekl.
BE3.3 11 86391811351818
7 Bord kl.,48 mm utlek.,36 X 148mm stender,9 mm GU plate,150 mm isolasjon,dempsperre,inv.platekl.
BE3.3 11 86321811351818
8 Bord kl.,23 mm utlek.48 mm Utf.,36 X 148mm stender,9 mm GU plate,150 mm isolasjon,dempsperre,inv.platekl.
BE3.3 11 86391811361818
9 Bord kl.,48 mm utlek.48 mm Utf.,36 X 148mm stender,9 mm GU plate,150 mm isolasjon,dempsperre,inv.platekl.
BE3.3 11 86391811361818
10 Bord kl.,48 mm utlek.,48 X 198mm stender,9 mm GU plate,200 mm isolasjon,dempsperre,inv.platekl.
BE3.3 11 86521811861818
11 Bord kl.,23 mm utlek.48 mm Utf.,36 X 198mm stender,9 mm GU plate,2000 mm isolasjon,dempsperre,inv.platekl.
BE3.3 11 86511811861818
12 Bord kl.,48 mm utlek.48 mm Utf.,36 X 198mm stender,9 mm GU plate,200 mm isolasjon,dempsperre,inv.platekl.
BE3.3 11 86511811861818

1.231.12.1
1.231.12.1
1.231.12.1
1.231.12.2
1.231.11.3
1.231.11.3
1.231.11.3
1.231.11.3
1.231.11.3
1.231.11.3
1.231.11.3

3
3
3
3
4
4
3
3
4
3
3

BE3.3 12 85141811351811

1.231.12.1

3 her mangler finerplate sjikt

13

Kal. Holte

9
10
1
0

NS3420 vurdering

Merknader

her mangler luft sjikt
her mangler luft sjikt
her mangler luft sjikt
her mangler luft sjikt
23mm utlekting er mye i bruk
utlekting i matrisen burde være 48mm istedenfor 50 mm
her mangler dif. Av ekstra utlekting med isolasjon
her mangler dif. Av ekstra utlekting med isolasjon
her mangler dif. Av ekstra utlekting med isolasjon
her mangler dif. Av ekstra utlekting med isolasjon

BE3.3 11 85391811351811

1.231.11.3

4

14

BE3.3 12 86941811351811
her må armertpuss kledning spesifiseres

4

16

BE3.3 00 87491811351818
1.231.13.1
her må stålplate kledning spesifiseres

4

17

BE3.3

15

denne veggtypen er det samme som nr.2

18

BE3.3 00 85111811351118
1.231.13.1
her mangler luft/fenerplate sjikt

3

19

BE3.3 11 85391111351128

4

20

BE3.3 11 84391133361818

10. 50-70 mm miniralull

1.231.11.4

4

her skiller ikke standarden mellom 2 lagg isolasjon med eller uten papplag melleom

21

BE3.3
2
rekkefølgen av sjiktene i denne veggen er ikke til å beskrives av standarden

22

Denne vegg typen er ikke dekket av NS 3420 BE:2008

23

BE3.3 12 26321113251898

4

Egnihets grad

Vedlegg 2
Yttervegger Bindingsverk av stål

57,1
28,6
14,3
0,0

NS 3420 BE:2008

6
4
2

YV. Bind. Av stål

0
1

2

3

4

5

6

7

%
%
%
%

av veggene som er testet kan fulstendig beskrives
av veggene som er testet kan beskreves ti en viss grad
av veggene som er testet er dekket av standarden, men kan ikke beskrives
av veggene som er testet er ikke dekket
Antall vegger testet
Nivå 1
NS 3420 BE vurderings skala
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

7
4
2
1
0

4
3
2
1

Nr. veggbeskrivelse

NS 3420 BE:2008

KalkulasjonsnøNS3420

1

BE3.4 11 154148251151898 ikke dekket

3

2

BE3.4 12 244138251851828 ikke dekket

3

3

BE3.4 13 341118231831811 ikke dekket

4
5
6
7

vegg nr. 1 med invendig kledning 1xGips pl.
BE3.4
vegg nr. 1 med invendig kledning 1xOBS pl.
BE3.4
vegg nr. 1 med invendig kledning 2xGips pl.
BE3.4
vegg nr. 1 med invendig kledning 1xOBS pl.150mm isoBE3.4

11
12
13
13

154148251151818
154118251851868
154148251151811
155118251851868

her er det ikke mye yttervegger med bindingsverk av stål det står ikke noe i holte byggsafe

2

4
4
4
4

Vedlegg 3

Murt Yttervegger

Egnihets grad

NS 3420 BE:2008
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Murte Yttervegger

1

30,8
0,0
69,2
0,0

%
%
%
%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

av veggene som er testet kan fulstendig beskrives
av veggene som er testet kan beskreves ti en viss grad
av veggene som er testet er dekket av standarden, men kan ikke beskrives
av veggene som er testet er ikke dekket
Antall vegger testet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

NS 3420 BE vurderings skala

Nr.

veggbeskrivelse

1
2
3
4
5
6

Lettklink.100mm ,puss 2 sider
BE3.2
Natustein.228mm ,Fuget 2 sider
BE3.2
Lettklink.200mm ,puss 1 sider
BE3.2
Lettklink.250mm Isoblo.,puss 2 sider
BE3.2
Lettklink.250mm,puss ,48mm utfo.isolasjon,dempspp.,Gplat BE3.2
Lettklink.250mm,puss ,98mm utfo.isolasjon,dempspp.,Gplat BE3.2

NS 3420 BE:2008

BE3.2
7

12

58
58
58
11

4
3
2
1

Holte byggsafe

88131255
88195211
88131240
7232144
ikke dekket
ikke dekket

1.231.53.1
ikke dekket
1.231.53.1
1.231.53.4
1.231.53.2
1.231.53.2

4
4
4
4
2
2

ikke dekket

ikke dekket

2

13
4
0
9
0

BE3.2

ikke dekket

ikke dekket

2

BE3.2

ikke dekket

1.231.53.2

2

BE3.2

ikke dekket

1.231.53.2

2

8

9

10

BE3.2

ikke dekket

1.231.53.3

2

BE3.2

ikke dekket

ikke dekket

2

BE3.2

ikke dekket

ikke dekket

2

11

12

13

Vedlegg 4
Innervegger Bindingsverk av tre

Egnihets grad

NS 3420 BE:2008
6
4
2

IV. Bind. Av tre

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728

Antal vegger testet

93,1
0,0
6,9
0,0

%
%
%
%

av veggene som er testet kan fulstendig beskrives
av veggene som er testet kan beskreves ti en viss grad
av veggene som er testet er dekket av standarden, men kan ikke beskrives
av veggene som er testet er ikke dekket
Antall vegger testet
Nivå 1
NS 3420 BE vurderings skala
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

Nr.

veggbeskrivelse

NS 3420 BE:2008

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

BE4.3
36x68 mm stender,isolert,1xG.plater 2 sider
36x68 mm stender,isolert,1x.panel 2 sider
BE4.3
36x68 mm stender,isolert,2xG.plater 1 sider
BE4.3
36x68 mm stender,isolert,2xG.plater 2 sider
BE4.3
36x68 mm stender,u isolert,1xG.plater 2 sider
BE4.3
36x68 mm stender,u isolert,1xpanel 2 sider
BE4.3
36x68 mm stender,uisolert,2xG.plater 1 sider
BE4.3
36x68 mm stender,uisolert,2xG.plater 2 sider
BE4.3
36x68 mmx2 stender,uisolert,2xG.plater 2 sider
BE4.3
36x73 mm stender,isolert,1xG.plater 2 sider
BE4.3
36x73 mm stender,isolert,1xpanel 2 sider
BE4.3
36x73 mm stender,isolert,2xG.plater 1 sider
BE4.3
36x73 mm stender,isolert,2xG.plater 2 sider
BE4.3
36x73 mm stender,u isolert,1xG.plater 2 sider
BE4.3
36x73 mm stender,u isolert,1xpanel 2 sider
BE4.3
36x73 mm stender,uisolert,2xG.plater 1 sider
BE4.3
36x73 mm stender,uisolert,2xG.plater 2 sider
BE4.3
36x73 mmx2 stender forskjøvet,isolert,2xG.plater 2 BE4.3
36x98 mm stender,isolert,1xspon plater 2 sider
BE4.3
48x98 mm stender,isolert,1xG.panel 2 sider
BE4.3
36x98 mm stender,isolert,2xG.plater 1 sider
BE4.3
36x98 mm stender,isolert,2xG.plater 2 sider
BE4.3
36x98 mm stender,u isolert,1xG.plater 2 sider
BE4.3
36x98 mm stender,u isolert,1xpanel 2 sider
BE4.3
36x98 mm stender,uisolert,2xG.plater 1 sider
BE4.3
36x98 mm stender,uisolert,2xG.plater 2 sider
BE4.3
48x98 mmxdobbelt stender,isolert,2xG.plater 2 sideBE4.3

58
58
58
58
58
58
58
58
00
11
11
12
13
12
12
14
14
14
00
11
11
11
11
11
11
12
14

818199981
878199987
811199981
811199911
818199881
878199887
811199881
811199811
011399811
118111981
178111987
211111281
211111211
117111881
177111887
121111882
211111811
211211511
048112384
118115381
118112311
111112311
118112881
178112887
111112888
311115811
421315632

4
3
2
1

Holte byggsafe
1.241.11.3
1.241.11.2
1.241.11.3
1.241.11.3
1.241.11.1
1.241.11.1
1.241.11.3
1.241.11.1
1.241.14.1
1.241.11.3
1.241.11.2
1.241.11.3
1.241.11.3
1.241.11.1
1.241.11.1
1.241.11.1
1.241.11.1
1.241.14.2
1.241.11.2
1.241.11.3
1.241.14.2
1.241.14.2
1.241.11.1
1.241.11.1
1.241.11.1
1.241.11.1
1.241.14.2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

29
27
0
2
0

28
BE4.3
kan ikke beskrives p.g.a luftsjikten

2

29 48x98 mmxforkjøvet dobbelt stender,isolert,3xG.plaBE4.3
2
kan ikke beskrives p.g.a 3 lag kledning

BE4.3
30
BE4.3
31

BE4.3
32

BE4.3
33

34

BE4.3

35

BE4.3

36

BE4.3

Vedlegg 5
Innervegger Bindingsverk av stål

Egnihets grad

6

NS 3420 BE:2008

4
IV bind.
Av stål

2
0

Antal vegger testet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

64,7
5,9
29,4
0,0

%
%
%
%

av veggene som er testet kan fulstendig beskrives
av veggene som er testet kan beskreves ti en viss grad
av veggene som er testet er dekket av standarden, men kan ikke beskrives
av veggene som er testet er ikke dekket
Antall vegger testet
Nivå 1
NS 3420 BE vurderings skala
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

Nr veggbeskrivelse
Nr.
NS 3420 BE:2008
A.CAD
1
100 mm stender, isolert,1xG.platekl. 2sider
BE4.4 11 11811348381
2
100 mm stender, isolert,2xG.platekl. 2sider
BE4.4 12 11111348311
3
100 mm stender,u isolert,1xG.platekl. 2sider
BE4.4 11 11811348881
4
125mm stender, isolert,1xG.platekl. 2sider
BE4.4 11 11811448418
5
125 mm stender, isolert2xG.platekl. 2sider
BE4.4 13 21111448411
6
125 mm stender,u isolert,1xG.platekl. 2sider
BE4.4 12 11811448818
7
50 mm stender, isolert,1xG.platekl. 2sider
BE4.4 00 01711148118
8
50 mm stender,u isolert,1xG.platekl. 2sider
BE4.4 58 81711148818
9
75 mm stender, isolert,1xG.platekl. 2sider
BE4.4 58 81711243218
10 75 mm stender, isolert,2xG.platekl. 2sider
BE4.4 12 12111242221
11 75 mm stender,u isolert,1xG.platekl. 2sider
BE4.4 11 11811248818
12 75 mm forskjøvetstender, isolert,1xG.platekl. 2sideBE4.4 58 11822248218
13 75 mm stender,u isolert,1xsponplatekl. 2sider
BE4.4 58 84821248848
14 100mm stender, isolert,1xOBS platekl. 2sider
BE4.4 11 16811342368
15 100 mm stender, isolert,1xbrannG.platekl. 2sider BE4.4 12 22811342328
16 100 mm stender, isolert,brannG+G.platekl. 2sider BE4.4 13 32111342321

4
3
2
1

Holte byggsafe
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

HIB
BE4.4
17

defenert oven for

3

34
22
2
10
0

18

BE4.4 11 11111948318

BE4.4
19

20

defenert oven for

BE4.4

2
kan ikke beskrives

BE4.4
21

22

2
kan ikke beskrives

BE4.4

2
kan ikke beskrives

23

BE4.4

2
kan ikke beskrives

24

25

BE4.4 12 82211948888

4

BE4.4

2
kan ikke beskrives

BE4.4 11 01811948918
26

27

3

28

BE4.4

2
kan ikke beskrives

29

BE4.4 12 21111243211

4

30

BE4.4

2
kan ikke beskrives

31

BE4.4 11 1111448888

4

32

BE4.4

2
kan ikke beskrives

33

BE4.4 12 01811448828

34

BE4.4

4

defenert oven for
35

BE4.4 13 32111448811

4

36

BE4.4 12 11112348811

4

37

BE4.4 13 22113343821

2

38

BE4.4

2

kan ikke beskrives

Vedlegg 6

Egnihets grad

NS 3420 BE:2008
5
4
3
2

Murte Innervegger

1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Antal vegger testet

66,7
0,0
33,3
0,0

%
%
%
%

av veggene som er testet kan fulstendig beskrives
av veggene som er testet kan beskreves ti en viss grad
av veggene som er testet er dekket av standarden, men kan ikke beskrives
av veggene som er testet er ikke dekket
Antall vegger testet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

NS 3420 BE vurderings skala

4
3
2
1

15
10
0
5
0

Innervegger Murtevegger
Nr.

veggbeskrivelse

NS 3420 BE:2008

Kalkulasjons 0 vurdering

1
2
3
4
5
6

Lettklink.100mm ,puss 2 sider
Lettklink.150mm ,puss 2 sider
Lettklink.200mm ,puss 2 sider
Lettklink.250mm Isoblo.,puss 2 sider

BE4.2 35
BE4.2 35
BE4.2 35
BE4.2 36
BE4.2
BE4.2

1.241.53.2
1.241.53.2
1.241.53.2
1.241.53.2
1.241.53.2
1.241.53.2

3133144
4133144
5133144
5175166

4
4
4
4

Betongblokk
7

8

BE4.2 37 5166155

4

BE4.2

2

BE4.2

2

BE4.2

2

BE4.2

2

BE4.2 24 5113184

4

BE4.2 33 4142144

4

BE4.2 35 3172148

4

9

10

11

11

12

Porebetongsblokk
13

14

Lett klink.isoblokk

15

16

Betong murstein

BE4.2 37 4155114

BE4.2

4

2
p.g.a 2 lag overflate beh. På hverside

17
BE4.2 37 4412111 1.241.52.1

4

Vedlegg 7

Total vordering av NS 3420 BE:2008
64,4
11,9
23,7
0,0

Antall vegger testet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

%
%
%
%

av veggene som er testet kan beskrives fullstendig
av veggene som er testet kan beskreves ti en viss grad
av veggene som er testet er dekket , men kan ikke beskrives
av veggene som er testet er ikke dekket

YV. Tre
20
4 9
3 10
2 1
1 0

YV.stål
7
4 4
3 2
2 1
1 0

1.
2.
3.
4.

M.YV.
13
4 4
3 0
2 9
1 0

IV.tre
4
3
2
1

IV.stål
29
27
0
2
0

4
3
2
1

M.IV.
34
22
2
10
0

4
3
2
1

15
10
0
5
0

Fullstendigegnet
Egnet ti en viss grad
Dekket av standarden, men kan ikke beskrives
Ikke dekket av standarden

TOTAL
118
4
76
3
14
2
28
1
0

bindingsverAntal vegger
prosent
Yttervegger bindingsverAntal vegger
prosent
mur vegg Antal vegger
prosent
bindingsverAntal vegger
prosent
Innervegger bindingsverAntal vegger
prosent
mur vegg Antal vegger
prosent
Total veggtyper som er t Antal vegger
prosent

Nivå1
9
45,0 %
4
57,1 %
4
30,8 %
27
93,1 %
22
64,7 %
10
66,7 %
76
64,4 %

Nivå2
10
50,0 %
2
28,6 %
0
0,0 %
0
0,0 %
2
5,9 %
0
0,0 %
14
11,9 %

Nivå3
1
5,0 %
1
14,3 %
9
69,2 %
2
6,9 %
10
29,4 %
5
33,3 %
28
23,7 %

Nivå4
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %

Total
20
16,9 %
7
5,9 %
13
11,0 %
29
24,6 %
34
28,8 %
15
12,7 %
118
100,0 %

