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Forord

Eksamen 2010 - 1BIM
Fagskolen i Oslo
Eksamensperiode: Mandag 7. – fredag 11.juni, fremføring tirsdag 15.juni.
Det er satt opp seks ulike temaer.
Velg kun et av temaene som overskrift på rapporten og ha et hovedfokus
på temaet du har valgt.
Lag en problemstilling for oppgaven din innenfor temaet du har valgt.
Modellering bør gjøres fra bunnen av, eventuelt må du dokumentere
godt hva du har modellert på forhånd.
Temaer du kan velge mellom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samarbeid
Visualisering
Byggkonstruksjon
Modellsjekking
Situasjonskart/tomt
Energiproblematikk

Rapporten skal inneholde:
1. Forside med bilde av det ferdige resultatet, tittel, problemstilling, navn, dato,
klasse.
2. Innholdsfortegnelse
3. Dette arket
4. Fremdriftsplan med en kort prosjektbeskrivelse
5. Bearbeidete logger med bilder og evt. fotografier.
6. Oppsummering av prosjektet; reflektér over valg du har gjort underveis,
svake sider og sterke sider ved løsningene du har brukt, hva kunne ha vært gjort
annerledes.
7. Kildehenvisning / ”Takk til…”
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8. Egenvurdering (svar på pkt A-K under)
9. Som vedlegg: Tegninger som PDF og papir (kontraktsbrettet).

Tidsfrister:
• Fremdriftsplan + kort prosjektbeskrivelse (levert på papir og på Fronter) –
Tidsfrist: Mandag 7.juni kl.15:00
• Rapport, samt tegninger skal leveres i papirform og på Fronter. Rapport leveres
i PDF og på papir. Modellfilene leveres i eget format (fx PLN, RVT osv) inni en
zippa pakke: ”ditt navn – Eksamen 1BIM 2010”.
Tidsfrist: Fredag 11.juni kl 15:00
• Framføring skjer tirsdag 15.juni fra kl.08:00. Du får en minimumstid på 5
minutter og en maksimumstid på 20 minutter, så forbered deg godt!
Rekkefølgen på framføring blir trukket mandag 14.juni og lagt ut på Fronter
under mappa Prosjekter – Eksamen. Det skal framføres individuelt.

Vurderingskriterier:

A. Dokumentasjon av arbeidsprosessen i en god og oversiktlig, samt pen
rapport som inkluderer punkt 1–9
B. Refleksjon, behandling av temaet, begrunnelse for dine valg.
C. Bruk av Byggforsk og/eller NS
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Modellen(e) og tegningene med målsetting
Bruk av en modellsjekker
Mengder og/eller kalkulasjon
Skriftlig planlegging
Samarbeid og hjelp til andre
Framføringa
Alt skal være levert innen de angitte tidsfrister
Egenvurdering
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Lykke til!

Prosjektbeskrivelse:
Tema
Av de seks hovedtemaene å velge imellom, har jeg valgt nr 3 ”Byggkonstruksjon”. Jeg kommer inn i
dette studiet fra et ståsted som tømrermester. Det er bygging og konstruksjon som har vært mitt
yrke og på mange måter min lidenskap, så det faller meg helt naturlig å velge dette som
eksamenstema.

Problemstilling
Problemstillingen jeg har valgt har fått tittelen ”En mestervennlig BIM”. Tanken er å gjøre en
tilnærming til problematikken byggmestere vil ha i møte med BIM. Hvordan kan en BIM utformes slik
at den vil ha relevans og nytteverdi for en byggmester? Det er med tanke på små og mellomstore
bygg og bedrifter.

Mål
Det er egentlig et stort emne, og målet er ikke lage en ferdig mal, men en tilnærming, en
undersøkelese, et første skritt..
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Fremdriftsplan:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Prosjektbeskrivelse
Fremdriftsplan
Infosamling/definisjoner
Valg av modell/modellering
Bygg-Wallframing
MEP
Modelchecking
Smartkalk
Lister, tegninger, utskrifter
Terreng
Visualisering
Rapport

Presentasjon
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Innledende refleksjoner
Eksamensoppgaven er delt ut. Den er noe annerledes enn tidligere, i det den er mindre fastsatt og mer innhodsrikt. Vi skal sette sammen et eget prosjekt
som har et hovedtema, men vi kan streife innom andre temaer ettersom anledningen byr. Det er allikevel et hovedtema som skal være ledetråden gjennom
prosjektet.
Jeg har ikke forberedt noe på forhånd og ingen klar plan over hva jeg skal gjøre, så jeg begynner her med en refleksjon rundt de forskjellige temaene.
1. Samarbeid: Dette blir ikke mitt hovedtema. Jeg har hatt lite suksè med teamwork på serveren her, så jeg tror jeg skal gjøre denne jobben som
soloprosjekt, men med et åpent sinn for innspill og hjelp fra andre.
2. Visualisering blir heller ikke mitt hovedtema. Jeg har aldri vært så fokusert på visualisering, at det ville være naturlig for meg å sette dette som
hovedtema i et eksamen. Det ville blitt litt for mye eksperimentelt. Samtidig tror jeg nok at det vil bli noe visuialisering, ikke minst for å få til forsiden
for prosjektrapporten.
3. Byggkonstruksjon er nok hvor jeg vil havne. Jeg kommer inn i dette studiet fra et ståsted som tømrermester. Det er bygging og konstruksjon som har
vært mitt yrke og på mange måter min lidenskap, så det faller meg helt naturlig å velge dette som eksamenstema. En eller annen nærmere definert
problemstilling rundt byggkonstruskjon og modellering er en mulighet.
4. Modellsjekking er et annet emne jeg kunne tenke meg å velge. Det er noe som er sentralt for BIM, noe av hele vitsen på en måte. Som BIM
koordinator er modellsjekking det helt sentrale. Ulempen her må være at jeg kun har tilgang på Solibri her på skolen, og i og med reisevei, vil jeg
miste en del arbeidstid. Dette blir nok noe jeg inkluderer i prosjektet, men ikke som hovedtema.
5. Situasjonskart/tomt blir definitivt kun et tema jeg er på vei innom.
6. Energiproblematikk fikk vi et klart bilde av da Natalja var her og demonstrerte VIP energy. Her mener jeg at jeg måtte hatt større kunnskaper om
manuell beregning av u-verdi for virkelig å kunne gå i dybden i temaet. Dette tror jeg ikke jeg skal innom engang.
Da er jeg kommet nærmere et opplegg. Det blir hovedtema Byggkonstruksjon, med samarbeid der jeg trenger/ønsker det, modellsjekking underveis, og
visualisering i forbindelse med sluttproduktet. Modellen blir muligens satt på en tomt, men kun for modellens skyld, her skal det ikke brukes tid til å gå
analytisk til bunns i noe tomteproblematikk.
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Problemstilling
Så gjelder det hvilken problemstilling jeg skal fokusere på.
Modelleringen må for min del hovedsakelig foregå på ArchiCad. Det er dette som er mitt ”foretrukkede” modelleringsprogram, og problemstillingen må
dreie seg om byggkonstruksjon og AchiCad.
Videre ser det ut som om mitt virkefelt til å begynne med vil være blant byggmestere og byggfirmaer i Vestfold. Jeg har har presentert BIM for mesterskolen
i Sandefjord med en del positive tilbakemeldinger. Videre har jeg tatt et initiativ til en informasjonsfrokost i regi av Byggmakkerkjeden, der jeg presenterer
BIM for byggmestere. Det blir nok noe større utfordringer enn disse etterhvert, kanskje en lignende presentasjon for arkitekter for eksempel, men for nå er
det byggmestere som er i siktet.
Problemstillingen bør altså dreie seg om BIM på en måte som byggmestere i Vestfold kan forholde seg til, en mestervennlig tilnærming til BIM. Et forsøk på å
trekke opp et mulig scenario omkring hvordan en ”BIM prosess” kan/bør se ut for at det blir et foretrukket redskap for byggmestere i fremtiden.
Problemstillingen som da gir seg selv er å definere hva som er ”mestervennlig”, å undersøke hvordan ArchiCad kan komme dette i møte, og å modellere et
bygg for å illustrere det.

Problemstilling for eksamen blir ”En mestervennlig BIM”
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Modellen:
Størrelse


Ifølge Statistisk sentralbyrå er det meste som er blitt godkjent til bygging i 2010 enebolig og boligblokk. Boligblokk er gjerne bygd av større firmaer,
ikke av mesterbedrifter, så jeg velger å fokusere på gruppen enebolig i denne oppgaven.

Innhold


Bygget bør inneholde det som er vanlig etter dagens standard, men med tanke på konstruksjon ikke visualisering eller salg. Inngang, kjøkken, bad,
WC, stue, soverom og bod for eksempel. Det blir ingen håndlagde tapeter, samstemte farger og importerte gjenstander. Poenget er realistisk ikke
fancy.
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Konstruksjon






Da kalkulasjon er en vesentlig del, selve nervetråden, i en byggmesters hverdag, bør bygget modelleres med sikte på kalkulasjon. Jeg skal bruke HBS
”Smartkalk” til å utføre kalkulasjonen, og bruker så mye som mulig komponenter, som er inkludert i HBS database fra før av, til å bygge modellen.
Jeg skal vise at disse er i samsvar med Bks preaksepterte løsninger.
Modellen bør inneholde en enkel utgave av et rørsystem og ventilasjonssystem. Dersom jeg får tid skal jeg bruke MEP Modeller til å legge in et slikt
enkelt system, men mest for å anskuliggjøre mulighetene. Jeg er ikke faglært i dette, og gjør det kun for å anskuliggjøre det, for å vise at det er mulig
og hvordan det kan se ut, dersom det er tid.
All informasjon som er vesentlig for en byggmester, må kunne høstes av modellen. Konstruksjonen av modellen må være deretter. Jeg tenker å
bruke Wallframing i veggoppbyggingen. Det er et sjansespill, fordi Datfilen som blir levert med WF er upålitelig. Dette inngår som en del av
problemstillingen, nettopp å definere ”mestervennligheten” av programmet. Videre bruker jeg ”Roofmaker” til takkonstruksjoner.

Tanken er å utforme den digitale byggeprosessen så nær som mulig den fysiske. Fundament, vegger tak osv. Alt skal kunne følges sjikt for sjikt, og ingenting
lukkes før det som er i bygget er lik det som er i modellen. Derved blir det et gyldig FDV redskap. Å skissere en prosess rundt en slik byggemåte er en del av
prosjektet.
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”Mestervennlig BIM”
Reality checkbox....
Skal en BIM være ”bruksvennlig” for en byggmester, må den adressere de
ting, han er vant å forholde seg til slik som:










Klare ansvarsforhold
Kommunale krav til søknader og tillatelser
Kalkulasjoner/økonomi
Tegninger
o Målsatte plan og arbeidstegninger
o Oppriss
o Fasadetegninger
o Detaljetegninger
Lister og skjemaer
Endringer
Kontrollsystemer
FDV dokumentasjon

BIM...







.. er ikke noe en byggmester kan lære seg på kveldskurs, man er nødt
til å ha en bimteknikker i bildet.
..har begrenset verdi som FDV-redskap, dersom bygget ikke blir bygd
akkurat som modellen.
.. er en digital prosess og byggmesteren/prosjektleder bør være
datakyndig og innstilt på å ha pc på byggeplass. Med for eksempel
Teamviewer kan bimtekniker være på byggeplassen uten å være det..
..gjør endringer er enklere enn før, men de drar fortsatt med seg
følgeeffekter og er av den grunn best å unngå etter byggestart.
..er ikke magi.

Hva av dette kan en BIM hjelpe med









Klare ansvarsforhold må gjennomtenkes og avtales i alle fall, ved bruk av BIM er det noen nye momenter som må tas med.
Kommunale krav er lettere å imøtekomme, alt er jo i modellen og kan tas ut etter behov.
Kalkulasjoner er mer automatisert, det blir lettere å håndtere endringer, lettere å få tilbud for flere alternativer av flere aktører.
Tegninger kan fås i alle former og fasonger, det er kun avtalen om hvem som gjør/betaler høstingen som begrenser dette.
Lister og skjemaer likeså
Endringer er lettere å integrere. Modellene oppdaterer seg etter hver endring. Oppdaterte tegninger vil vise dette.
Kontrollsystemer blir ikke berørt i større grad. Dokumentasjon kan bli enklere dersom modellen blir brukt riktig.
FDV dokumentasjon er et stort pluss dersom BIMen blir fulgt opp.
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Modellering:
Jeg lager en enkel modell uten å ta hensyn til wallframingsproblematikken først. Det er en design jeg finner på selv, og jeg forsøker å modellere noe som er
enkel med tanke på veggkonstruksjon, men samtidig litt spennende å modellere.
Første forsøk ble det noen problemer med. Selvom jeg ikke skal ta hensyn til wallframing
til å begynne med, så er det allikevel noen grunnprinsipper og begrensninger som jeg må
holde meg innenfor.
En av dem er at jeg ikke kan jukse med veggsjiktene. I denne modellen er det en vegg som
skal være innervegg nederst og yttervegg over tak. Den kan ikke deles langs med taket som
vist her. Dvs at veggen har enten liggende kledning eller platekledning over hele veggen. Jeg
kan trekke en tynn vegg utenpå for å dekke over uønsket struktur, men Cadimage vil ikke vite
hva den skal gjøre med en så tynn vegg. Dessuten vil det være vanskelig å få en trekantet
veggsnutt som det måtte bli her. Her er det egentlig en grunnleggende mangel. Vegger burde
kunne redigeres lettere i veggplanet.

Jeg må lage en annen løsning.
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Denne modellen er stort sett lik den andre bortsett fra at tak og vegg ikke møtes. Jeg har satt opp et trappehus/inngangsparti i glass, som hekter de to
bygningskroppene sammen. Det blir en fin design, og det løser problemet. Her kan jeg la yttervegg være yttervegg og bruker det som en effekt.

Vinduer har jeg holdt til et minimum, for å
kompensere varmeteknisk for de store glassflatene
ellers, men har sørget for å holde bygget innenfor
minstekrav til glassareal i en bolig.
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Wallframing
Derved er bygget klar til en omgang med Wallframing. Jeg har laget ferdi en Dat-fil tidligere, så det bør ikke være noe problem med å generere bindingsverk.
Det spennende blir om den takler alle de forskjellige vinduene og vindushøyder, og skråveggene i 2en etasje. Det er alltid et sjansespill med generering over
2 etasjer. Noen ganger går det andre ganger går det ikke. Dat-filen er litt lunefull slik. Men formålet er blant annet å kartlegge AC begrensninger med
hensyn til nettopp slike ting.
Til å begynne med møter jeg all de vanlige vrangheter fra Wallframing. Selv om jeg importerer en Dat-fil som i utgangspunkt fungerer, så foretar den
egenrådige endringer ved import. Noen av innstillingene går i en slags default mode, og det er aldri så godt å vite hvilken. Her viste det seg at
sammenføyningene ble endret:

Og så den vanlige tålmodighetsprøven....
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Allikevel var det første forsøk var veldig lovende. Det er 1 ting den ikke taklet:
Det er hjørnevinduet:

Her måtte jeg til slutt inn og redigere manuelt. Da ble hjørnet veldig ryddig i oppriss
og Wallframing, men ikke i plan. Der vil den ikke vise det ene hjørnet vindu med
riktig rammeverk. Den blander vindu og bindingsverk sammen. Jeg velger å sette
inn to vinduer over hjørnet istedenfor. Jeg vil servere en BIM som funker....
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En ting jeg har valgt å la være som det ble er sammenføyninger mellom 98 og 148 vegg.
Wallframing har valgt å legge sammenføyninger utenpå det innvendige kledningslaget. Det
passer i grunnen bra, da modellen blir litt enklere i Wallframing. Jeg lar det stå sånn.
Alternativt ville det sett slik ut.

Det viser at Dat-filen kan hvis den vil. Jeg velger
allikevel å la det stå som nevnt over.

Da er bindingsverket ferdig nok til formålet. Det er fortsatt ikke helt perfekt, men
det kunne uten problemer bli det. Blant annet skiller den ikke mellom bærende og
ikke bærende vegger, og legger inn overdekninger selv der det ikke er nødvendig...
Jeg bruker ikke tid på det her. Modellen oppfyller kravene til prosjektet.
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Bjelkelag
Skal bjelkelaget ha noe verdi for en byggmester, kan den ikke ligge som en ”Slab”. Jeg vil legge ut et bjelkelag. For å få det riktig sjekker jeg med Byggforsk og
regner meg frem til hva jeg trenger av dimensjoner. Det trengs to stålbjelker til å dekke over åpent strekk. Drager nr Dr 01 fra kjøkkenveggen og ”sydover”
til yttervegg, og den Dr 02 fra gangveggen utenfor badet og ”østover”til yttervegg, og tilstrekkelig dimensjonerte bjelker.
Tall og formler finner jeg som følger:





Egenlaster ifølge BKS 471.031 Egenlaster for bygningsmaterialer
Nyttelast ifølge NS 3479 tabell 4
Tabell for stålbjelker BKS 520.226 Stålbjelker for småspenn
Tabell for bjelkelag BKS 522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse

For Dr 01:



Spenn for drager = 2,8m
Spenn for bjelkelaget = 4,8 til hver side

Dette ga en dimensjonerende last på 17,9 N, og en opplagslengde på 30 mm, dersom jeg velger en 140 mm bred stålbjelke. Tabellen viste at en bjelke av
typen HEA 140 var tilstrekkelig.
Dr 02:



Spenn for drager = 6,4 m
Spenn for bjelkelaget = 3,8 til hver side

Dette ga en dimensjonerende last på 38,17 N, og en opplagslengde på 45 mm dersom jeg velger en 200 mm bred stålbjelke. Tabellen viste at en bjelke av
typen HEA 200 var tilstrekkelig.
For bjelkelaget ble jeg nødt til å legge ut 73 x 223 mm bjelker med c/c 400 mm. (BKS 522.351 Trebjelkelag). Det er et langt strekk og det krever store
dimensjoner. Jeg tok høyde for det alrede når jeg la ut en ”slab” som etasjeskille.
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Derved kan jeg legge ut bjelkelaget. En utfordring ligger klar, og det er at bjelken skal i virkleigheten
ligge opp på toppsvill, og ikke henge løs i luften mellomytterveggene. Får å få dette til må jeg senke
høyden i de aktuelle bærende ytterveggene. Det medfører at bindingsverket må etterjusteres for å ta
opp denne endring. Samtidig blir det en stripe uten kledning i yttervegg. Denne må tettes siden.

Nå kan jeg legge ut stålbjelker. Profilen jeg trenger finnes ikke i ”profile manager”, så jeg lager raskt to profiler som passer og bruker de når jeg legger ut.

Stålbjelken er lavere enn gulvbjelkene,
men skal ha samme høyde i overkant.
Derfo trenger de understøttelse. Krav til
oppleggsflate er minst hhv 30 og 45 mm.
Jeg legger inn 98 x 098 søyle stumper i
riktig høyde .
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Nå kan trebjelkene legges ut:

og undergulvet legges på plass.
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Nå gjenstår å tette åpningene i ytterveggen.

Et blikk på snittet gir meg målene. Jeg legger ut en remse
med kledning med disse målen og åpningen er tettet.
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Taket:
Midt i stuen i 2.etasje trenger jeg bæring for takbjelker.
Jeg henvender meg til BKS igjen. Jeg trenger og har skaffet følgende opplysninger:






Takhelling = 20 grader
Hovedspenn for drager = 6,4 m
Lastflatebredde = 3,8 m
Egenlast, formfaktor for egenlast og formfaktor for snølast ihht BKS 471.031 Egenlaster for bygningsmaterialer
Snølast for Asker kommune fra NS 3491-3

Utregningen ga meg en dimensjonerende last på 25,3 kN/m2.
Dette krever en limtredrager med dimensjoner 140 x 600. Det blir for klumpete. En ståldrager med dimensjon HEA 200 kommer akkurat inn under krava
med 25,8 kN/m2 bæreevne for 6,5 m spenn. Jeg bruker den.
I mønet trenger jeg også en bærende drager. Her vil en utregning gi en noe mindre dimensjonerende last, da den ene halvdelen av taket bare har halvparten
av takflaten, men selve byggingen blir enklere når man har med like dimensjoner å gjøre, derfor velger jeg den samme dimensjonen for denne drageren som
for den forrige: HEA 200.
Dessuten trengs det en til (samme dimensjon) fra yttervegg til yttervegg over glassveggen mot sørøst.
Denne skjuler jeg bak en inndekning, slik at det ytre ikke blir feil.
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Med bærende komponenter på plass kan jeg legge ut taket.

Jeg bruker ”Roof maker” og det er lagt ut på nesten ”no time” (under en time inkludert små utfordringer).
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Ferdig bindingsverk:
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Foreløpig ferdig modell:
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Kalkulasjon:
Både til kalkulasjon og modellsjekking trenger jeg en god Ifc fil av modellen. Jeg går igang med det og luker vekk alle de ting som ikke bør være med. Jeg
kjenner til Smartkalks begrensninger og vil ikke dra inn gelendersystemer og trapper i kalkylen. Jeg tar med det som vil være av størst interesse for en
entreprnør i første omgang. Priser for ting som er utenom det vanlige få legges inn som tilbud fra spesielle leverandører i etterkant. Det er en av
kompromissene jeg må inngå her.
Her er utgangspunktet for Ifc filen. Alle ting som ikke trenger å være med er
sløyfet, sånn som kjøkkeninnredning, gelender, osv. Nå er det kun rene bygget
igjen.
Dette lagrer jeg som ifc fil og
importerer den i Smartkalk. Jeg
bruker koblingsmalen jeg har fra før
av.

Det allermeste blir koblet og
beregnet med en gang.
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men det er en del ikke koblete elementer, og de er ikke koblet fordi det ikke finnes ferdige koblinger eller
fordi det ikke finnes noe å koble til....
Jeg kobler det jeg kan, slik som vinduer og element pipe, men det gjenstår en rekke som ikke har
korresponderende ressurser..
For å bøte på dette lager jeg en Excel fil med varer som jeg trenger å få koblet. Både listen, numrene og
prisene er helt fiktive.

Jeg importerer den til Smartkalk og får den til å legge seg
i ”Egen base”. Men for å få de inn i prisberegningen
trenger de å være med i en ”Element” gruppering. Da
måtte jeg importere alt på nytt igjen, legge de ikke
koblete deler i noen lignende eksisterende ”Elementer”,
og redigere disse ved å ”dra” over de importerte
ressursene inn i Smartkalkelementene, og slette alt
overflødig i elementet..... slik ville jeg gjort dersom dette var en gjeldende kalkyle.
Prinsippet jeg vil vise her er, at det går an å bruke en modell til en prisberegning, ikke nødvendigvis gjøre en perfekt kalkyle.Til det er det ikke nok tid i en
eksamenssammenheng.
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Men en prisantydning fikk jeg !

Så følger en omgang i Solibri:
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Modellsjekk:
Modellen er importert og gjenkjennelig…

Jeg legger inn 3 sjekkeregler som jeg mener er relevante.

Første sjekkerunde gir følgende resultat:
Det er en god blanding av rødt og grønt. Jeg har tenkt å
begynne øverst og jobbe meg nedover. Jeg logger det som
er av interesse, men ikke hver kollisjon.

Florian Winter

Page 29

Florian Winter

Eksamen 1BIM 2010

Noen av feilene er vanskelig ålage gode presntasjoner av i Solibri, og de viktige tar jeg her istednfor.



Første feilmelding er at jeg har fått med et gulv
uten komponenter, og gulvet heter ”tomt”…
Dette er ikke en reel kollisjon, så jeg merker den
som akseptert



No Components: Det mangler trapper og sØyler. Det er riktig.
Jeg slo av disse for kalkylens skyld. Her må jeg nok lage en ny
Ifc -fil med trappen og søylene slått på. Det er tydelig at den
skjønner at de skal være der, men ikke er det.



Default parametre krever at rombenevning begynner med samme tall.
Det er jo ikke tilfelle her. Så jeg endrer parametre og får grønt.
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Solibri kjenner ikke igjen alle betegnelser fra ArchiCad. Her
forstår den ikke lagsbetegnelsen 862- Nettoareal



Når alt er sjekket er det disse som står igjen: De
dreier seg alle om rominndeling. Der har jeg bommet
på et eller annet. Dersom jeg finner tid skal jeg
sjekke det, men hovedtema er ikke sjekking men en
mestervennlig BIM. Foreløpig later jeg som den er
perfekt og går videre…
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I tillegg til disse notatene, laget jeg en rapport i selve Solibri. Her er et utvalg, selve presentasjonen ligger vedlagt i innleveringen..

Dette er et undergulv i WF systemet, som egentlig ikke skal være med i IFC filen. Den må lukes vekk, men er
ingen reel kollisjon eller feil

Her er det bjelker som ikke berører det som ligger over. Disse er også en del av WF systemet, og burde ikke være med
her, men de måtte være med i kalkylen. Det er samme filen som er i bruk her..

Dette er nok ingen reele feil, men riktig observert. Taket i ArchiCad er en kompositt som har lekting og himling på
undersiden.Dette tolker Solibri som kun delvis berøring.
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Dette gjenspeiler det dilemma som oppstår når WF og ikke-WF blandes i samme modell. For å få et ordentlig opplegg
til gulvbjelker, er man nødt til å dele veggen. Her ligger det bare noen bjelker på toppsvill, og det tolker Solibri som
bare delvis berøring.

Her er et annet utslag av samme problem. for å dekke åpningen mellom etasjen satt jeg inn et tynt lag med kledning.
Denne er litt vanskelig for Solobri.

Her er en reel feil. Rommet er ikke definert her. Det stemmer. Trappen går her og området falt utenfor når jeg trakk
opp sonene. Dette må rettes på i modellen.
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Ingen reel feil. Curtainwall er keitete å smelte sammen med vegger på skrå. Må ordnes på byggeplassen dette...

Ingen reel feil. I virkeligheten ville disse to vært sveiset sammen..

En tvilsom feil... Her er det for lite vindusflate i forhold til romareal, men bad er ikke oppholdsrom, og da bør det holde
med å tilfredsstille rømningskrav... Dette må jeg sjekke med Byggforsk.

En lærerik runde igjen. Dersom dette hadde vært en modell til bruk i et byggeprosjekt, er det klare hint til forbedring av modellen å hente her. For nå er det
bra nok.
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Høstingen:
Nå har jeg modllen, den er sjekket, en prisantydning er beregnet og den er klar til å høstes. Jeg vil her vise at det går an å ta ut alt det en mester trenger til å
bygge dette bygget, men tar ikke sikte på å ta alt dette ut. Jeg ser ingen poeng i å overlesse sensor med en haug utskrifter. Jeg tar ut utvalgte deler, slik at
man kan se at det fint ville gå an å ta ut alt.
Hva trenger så en entreprenør.






Tegninger til kommunen i forbindelse med søknader og meldinger:
o Fasader på A4 ark i målestokk 1:100
o Snittegninger med romhøyder, mønehøyder og gesimshøyde (skjæringspunkt mellom tak og vegg)
o Plantegninger over romfordeling og plassering
o Situasjonskart
o Nabovarsel
Til administrasjon
o Kalkyle
o Lister
o Avtaler
Til byggeplassen
o Fasader
o Målsatt snitt
o Målsatte plantegninger med henvisninger om vindus og dørplassering
o Målsatt oppriss
o Plassering på tomt

Dessuten kan han få visualiseringer av bygget i forsjellige fasonger, som vil gjøre det lettere for han å styre byggeprosessen og for de utførende å forstå
prosessen.
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Tegninger til kommunen
Fasader: Kommunen vil gjerne ha søknadstegninger på A4 ark, dersom det lar seg gjøre. Her er 2 eksempler på fasader som kan skrives ut i A4 format.
Resterende fasader kan høstes og skrives ut
på samme måten. Dette er bare smaksprøver
(se ferdig utskrift av disse som vedlegg).

Slik fargelagte og klare tegninger gjør et godt
inntrykk hos kommunale behandlere vil jeg
tro..

Snitt:
Her igjen to eksempler på snitt slik
kommunen liker å få de. Den ene er målsatt
og viser høyder på vegg og tak som kan være
av betydning for behandlingen av saken.
Tegningene er igjen tydelige med profesjonelt
utseende (se ferdig utskrift av disse som
vedlegg).
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Plantegninger med romfordeling:
Her er det målsatte plantegninger med romdefinisjon.

Det blir igjen en profesjonell og oversiktlig presentasjon. Kommunen vil få
tårer i øyene… (se ferdig utskrift av disse som vedlegg).

Situasjonskart
Disse fås fra kommunen, og kan eventuell suppleres med 3d visualisert vedlegg
av terrenget

Nabovarsel:
Til nabovarsel kan entreprenøren/byggmesteren bruke fasadetegninger lik de til
kommunen. A4 er lett å skrive ut, er standard for permer osv.
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Til administrasjon
Med kommunen tilfreds gjelder det byggmesterens administrasjon. Her selvfølgelig kun noen deler som relaterer til bygget.
Kalkyle
Kalkylen som beskrevet ovenfor er alltid en kjærkommen utgangspunkt for en byggmesters administrasjon av et nytt prosjekt. Han kan enten godta det som
en pris, eller bruke det for å kryssjekke sine egne beregninger. Bruker han samme kalkulasjonsprogram vil det være en smal sak å lage en god kalkyle.
Som nevnt tidligere fikk jeg en pris, og fikk skrevet ut lister over dører og vinduer. (se ferdig utskrift av disse som vedlegg).
Lister finnes i mange forskjellige utgaver og over alt tenkelig. Mesteren kan spørre etter hva han vil, så vil det finnes informasjon om det…
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Avtaler
Så er det et vesentlig punkt som egentlig burde komme først i samarbeid mellom en bimtekniker
og en byggmester, og det er kontraktformen. Det er mye som må fastlegges i avtaleform,
dersom dette samarbeid skal fungere noenlunde knirkefritt. Det foregår visst en del arbeid rundt
dette på flere hold. Skjæringspunkter mellom dette relativ nye faget og mer etablerte fag i
byggebransjen er ikke helt ferdig kartlagt. I fremtiden vil det nok være standard kontraktsformer
slik som NS 3491 og lignende, men for nå trengs det gode avtaler ut fra det vi kjenner til i dag.
En seriøs bimtekniker vil befatte seg med dette og komme med gode forslag allerede i
begynnelsen av et samarbeid. Det vil vekke tillit og bidra til at prosjektet flyter.
Punkter som disse kan jeg tenke meg bør inngå i en slik avtale:





Godtas elektronisk kommunikasjon som bindene, eller skal alt bindene være i
papirform?
Hvem er prosjekteringsansvarlig?
o Hvordan forholder bimteknikeren seg til PRO?
 Gjennom byggmesteren
 Direkte til PRO og kunde
 Som koordinerende bindeledd….
Hva skal modellen inneholde.
o Hva blir modellen laget for: anbudsgrunnlag, byggegrunnlag, salg….
o Hvor detaljert skal modellen være. Her er et litt viktig punkt å ta med i betraktningen. En mester er en ”mester” i sitt fag. Han trenger ikke
tegninger over selvskrevne detaljer. Han kan bygge hus. En modell bør derfor være avstemt mot mesterens ønsker rundt detaljene. Det kan
tenkes at kun detaljer som ikke er av standard eller preakseptert art bør tas med i modellen. Men dette bør adresseres som en del av
ansvarsfordelingen.
o Er det behov for RIB, RIE, RIV ?
o Skal modellen brukes til FDV?
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Hvem gjør hva?
o Er det hyret en arkitekt, eller forventes det at bimteknikeren gir kundens ideer konkret form
o Dersom det er behov eller ønske om modellering av vvs, vent og el-anlegg, er spørsmålet hvem skal modellere hva.
o Dersom det er flere som modellerer trengs det en som er autorisert koordinator, en som har myndighet til å si: ”Nei vi flytter ikke veggen, vi
flytter rørene…”
Hvem har ansvar for hva?
o Hvilket ansvar hviler på teknikeren. Er han kun teknisk tegner eller skal han ha fullt ansvar for mål og beregninger.
o Skal modellen brukes til FDV er det et ansvar knyttet til utførelsen. Hvem skal kontrollere dette, og hvordan skal dette kontrolleres.
o Hva kan defineres som ”større” endring og hvem har ansvar for konsekvensene.
 Dersom det blir endringer før byggestart
 Dersom det blir endringer etter byggestart…
Hva koster det og hvem betaler hva og når?
o Til slutt må det kostnadene defineres og betalingen avtales. Her vi det være store variabler, og erfaringstall vil gjøre dette arbeide lettere
etter hvert. Betaling kan være prosjektbasert med ekstra betaling for tilleggstjenester (høsting fra modellen), den kan være timebetalt ihht
ytelse, det kan være % andel av brutto salgssum, eller % andel av sluttkostnader…
Hvem eier modellen?
o Dette vil vel være et spørsmål om betaling kan jeg tenke meg. Dersom mesteren har noen som er datakyndig nok til å klare å høste
informasjon ut av modellen, vil det være av interesse å ”eie” modellen. Har han ikke det vil det være best å la modellen og derved ansvaret
ligge hos teknikeren og heller betale for å få ut riktige tegninger

Dette er langt ifra en ferdig liste, men det er en begynnelse. Her er det viktig å gjøre et gjennom tenkt og grundig arbeid for å forebygge problemer
underveis.
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Byggeplassen
Så var det til byggeplassen. Her trenger byggmesteren også tegninger. Det enkleste vil være om han eier modellen og har en datakyndig på plassen som kan
hente ut informasjon selv.
Han trenger fasade tegninger, målsatt og tekstet snitt, målsatte plantegninger og målsatte oppriss, gjerne kapplister fra opprissene, og det hele gjerne i A3
format.
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Alle disse er inkludert utskrevet som vedlegg.
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En kort visualisering:
Til sist en fordel man har med 3d modeller: visualisering. En 3d dokument vil anskueliggjøre modellen og gjøre den forståelig for utførende:

Dette er en glimrende presentasjon av bygget….
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Avsluttende refleksjoner.
Som notatene på side 5 viser, har jeg gjort meg en del refleksjoner helt fra begynnelsen av. Jeg satt meg først ned og tenkte gjennom hva jeg ville gjøre til
eksamen. Det ville bli en slags oppsummering av året som har gått, og kunne samtidig bli et blikk inn i fremtiden. ”Valget falt på en mestervennlig Bim”, og
det var jeg godt fornøyd med.
Arbeidet med prosjektet gikk også etter planen, og for engangs skyld var pc-verden på min side. Denne gangen var det min bordfelle Espen som hadde fått
pc-fra-helvete-basillen, og slet med gjenstridige maskiner. Det eneste jeg slet med var Dat filen til ”Wall framing” og det var ikke uventet, det var med i
tankene mine da jeg valgte å bruke den, og det valget er jeg veldig fornøyd med. Wall framing er på en måte prikken over i-en i ArchiCad. Dette sammen
med MEP gjør det til et fullgod redskap til en mestervennlig BIM.
Det var fornøyelig å oppleve hvor lett modelleringen går, hvor godt ArchiCad sitter i fingrene mine. Jeg er godt fornøyd med valget å bruke av kun det ene
programmet. ArchiCad er lek og jobb samtidig. Det er et ”dataspill” for en pasjonert byggmester, og jeg hadde det både underholdende og lærerikt under
hele prosjektet.
Resultatet er jeg også godt fornøyd med. Jeg var både arkitekt, modellerer og byggmester i ett, og fikk til et ”alreit” modell. Fremdriften gikk greit og for
denne gang holdt skjema til rundetidene.
Skulle jeg gjort dette om igjen, så ville jeg ha gjort noen ting annerledes.
For det første ville jeg brukt mer tid på arkitekt biten. Her kastet jeg meg ut i kreativiteten og gikk ikke analytisk til verks tidlig nok. Blant annet ville jeg ha
lagt stålbjelken i taket inn i taket istedenfor som støttebjelker under takkonstruksjonen. Taket som er bygget i Wallframing er ikke helt lik taket i modellen.
Dette er en tabbe som jeg valgte å leve med underveis, men det ville jeg ikke gjort, dersom jeg skulle gjøre det igjen. Disse stålbjelkene har heller ingen
understøttelse i bindingsverket. Dette er også noe som jeg valgte å la gå, men som egentlig ikke er riktig i en fullgod BIM. Grunnen til dette er at jeg hadde
generert ferdig bindingsverket før jeg la på taket og oppdaget at jeg trengte bjelker. Generering av bindingsverk er en så kompleks og ustabil prosess, at jeg
valgte å la være å gjøre noe med det. Valget var nok korrekt i dette, det var analysen på forhånd som var utslagsgivende. Videre gjorde jeg noen endringer
med vinduer og vindusstørrelser som egentlig krever en omgenerering av bindingsverket. Dette lot jeg også være av samme grunnen. Jeg torde ikke å bruke
mer tid på det. For problemstillingen var det relativt uvesentlig, så jeg valgte å la vinduene stå endret og bindingsverket uendret. Det er fullt ut mulig, men
det er veldig tid- og tålmodighetskrevende å bygge en fullendt bindingsverksvegg med Cadimage. Det hadde jeg ikke tid til.
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I ettertid vurderer jeg nok også å ha brukt litt for mye tid til å få bindingsverket i orden. Det gikk ut over andre ting. Blant annet kunne jeg ha tenkt meg å
gjøre importen av varer og kalkylen i Smartkalk ferdig istedenfor å finpusse på stendere. En av mine svakheter er å gå for mye i detalj på bekostning av det
hele. Hadde jeg latt være med byggmesterfascinasjonen av bjelker og stendere, ville jeg ha hatt meg mer tid til redigeringer etter modellsjekking. Det hadde
vært en hel grei jobb å få grønt på alle punkter i Solibri.
Det er alltid noe å være misfornøyd med. Espen ble spurt om man kunne se på hans prosjekt, og svaret var ikke ja eller nei, men ”Jeg er ikke helt fornøyd
med det…” og han er god med det han driver med.
Vel, intelligens kan defineres som evnen til å lære av sine feil. Fremtiden vil vise om jeg er intelligent…

Kildehenvisning og takk:





Først og fremst takk til undervisningsleder og lærere i klassen som har gjort det mulig for meg å tilegne meg kunnskapen som var nødvendig for å
gjennomføre prosjektet
Dernest takk til medstudenter uten hvem dette ville været særs tungt. Blant disse en stor stjerne til Lars, som uten å blunke stilte opp for oss andre,
selv når han hadde ting på tapetet selv..
Takk også til Graphisoft studentsupport, som alltid stiller opp på kort varsel, selv om de ikke alltid har et godt svar..
Literatur:
o Norsk Standard
o Byggforsk kunnskapssystemer
o Veiledning til kapplisteverktøy, Bim Consult, 2009
o Grethes hus for ArchiCad 13, Ingolf Sundfør, 2010
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Mine vurderinger ihht vurderingskriteriene:
L. Dokumentasjon av arbeidsprosessen i en god og oversiktlig, samt pen rapport som inkluderer punkt 1–9
Jeg mener å ha laget en rapport som ikke er slitsomt lang, men allikevel tar med seg alle viktige elementer av prosessen. Den er oversiktlig, jeg har
lagt vekt på sideoppsett som er behagelig for øyet, samtidig som de forteller det de skal. Punkter fra 1-9 er alle omtalt i en eller annen sammenheng
og behandlet.
M. Refleksjon, behandling av temaet, begrunnelse for dine valg.
Refleksjoner har jeg gjort både innlednings- og avsluttningsvis, og haugevis underveis. Refleksjon kan lett kan vippe over til ambivalens, dersom man
driver for mye av det. Jeg har holdt meg til den rette siden mener jeg..
N. Bruk av Byggforsk og/eller NS
Bruk av disse er blitt en slags ”second natur”. Det og TEK er på en måte vår ”bibel”,- og jeg kan ikke tenke meg en BIM prosess uten. Jeg har brukt
begge i dette prosjektet, selv om jeg ikke har dokumentert alle mine henvendelser dit
O. Modellen(e) og tegningene med målsetting
Modellen og tegningene taler vel for seg selv. Jeg prøvde å skrive ut alt på torsdag for å unngå kø, og nå kl 14:15 på fredag er jeg glad for det..
P. Bruk av en modellsjekker
Solibri har jeg brukt og ser at jeg der også er blitt vant til programmet. Det er noe jeg kommer til å savne veldig i tiden etter skolen, og til jeg finner
tilgang til Solibri et eller annet sted.
Q. Mengder og/eller kalkulasjon
Kalkulasjon gikk bra. Der var det faktisk ikke hjep å få for å importere egne baser. Det måte jeg klare selv, og klarte det på et vis. Skulle som sagt
gjerne hatt mer tid til å gjøre det ferdig. Økonomi er en nervetråd det er godt ha styring over.
R. Skriftlig planlegging
Er levert i tide, og denne gangen føler jeg at jeg faktisk nådde det jeg hadde satt meg fore..
S. Samarbeid og hjelp til andre
Se kapittel kildehenvisning og takk
T. Framføringa
Denne ser jeg fram til
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U. Alt skal være levert innen de angitte tidsfrister
Regner med å rekke det

Egenvurdering.
Jeg syns jeg har gjort det bra. Tidskjema har holdt, modellen ble bra, arbeidet rundt modellen har gått bra, og jeg har ikke sittet opp hele natten for å få det
til. Jeg føler at jeg på min måte har tak på BiM, og selv om det er masse potentiale til forbedring, så er jeg blitt fortrolig med emne og gleder meg til å ta fatt i
arbeidslivet.
Ønsk meg lykke til
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