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Forord 

På 80- og 90-tallet var det mange som tok opp fra kassett til kassett, og vi som er gamle nok, husker 

hvordan lydkvaliteten ble redusert fra opptak til opptak. Dette er nettopp fordi leseren ikke klarte å 

fange opp alle verdiene på båndet. Første opptaket var ofte greit, men brukte du den uoriginale 

kopien til å lage en ny kopi, falt kvaliteten. Denne analogien er dessverre meget egnet til å beskrive 

hvordan IFC kvaliteten faller for hvert program den er innom. Hvorfor skjer dette? Digital overføring 

burde da klare å bevare informasjonen. Vi har aldri noe kvalitetstap når vi brenner CD’er, men 

konvertering til IFC er et stort problem. Forskjellen er at man konverterer fra et proprietært format, 

f.eks. Revit sitt filformat til IFC. Vi har tilsvarende problemstilling når vi konverterer CDDA (filtypen 

lagret på audio CD’er) til mp3. Vi mister informasjon, og får således en langt dårligere 

lytteopplevelse enn med originalen. Dette til tross for at begge formater er digitale. Poenget med 

mp3 var ikke best mulig kvalitet på avspillinger, men akseptabel lytteopplevelse kombinert med lave 

plasskrav på lagringsmediet. Nå som harddisker er blitt betydelig større enn da mp3 var moderne, 

har man gått mer og mer bort fra formatet, og spiller nå av ”loss less” formater der kvaliteten er 

fullstendig ivaretatt. IFC skal etter IAI sine prinsipper ikke tape informasjon, men likevel skjer dette. 

Til tross for at den digitale revolusjonen ligger 27 år bak oss, klarer ikke dagens programvareutviklere 

å skape gode konverteringsmekanismer fra proprietært format til IFC. Dette skyldes ikke mangel på 

teknologi, men paradoksalt nok mangel på gode informasjonsrutiner. Nettopp årsaken til at åpen 

BIM ble introdusert, viser seg å være svakheten i dagens virkelighet.  

Denne oppgaven omhandler åpen BIM, og da spesielt IFC modeller med utgangspunkt i Revit 

Structure. Oppgaven ble utformet i samarbeid med Rambøll Norge AS som lenge har benyttet Revit 

Structure som modellverktøy. Deres ambisjoner er å være tidlig ute når det skjer noe i bransjen. 

Implementering av BIM, og aller helst åpen BIM, har vært deres agenda da en slik prosess tar tid å 

innarbeide. Vi som studenter er svært takknemmelige for muligheten til å bidra på dette området. Vi 

har fått arbeide på eget kontor i deres lokaler på Skøyen, og høstet nyttig kunnskap og erfaring fra 

hyggelige samtaler med Rambølls ansatte. Verdien av å arbeide i deres omgivelser har vært givende i 

seg selv. Dessuten har vi fått et godt innblikk i hva en ingeniørs hverdag på kontoret innebærer. Vi 

ønsker også å rette en takk til Høyskolen i Oslo for tilrettelegging og veiledning underveis i 

prosjektet. 
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Sammendrag 

Denne rapporten er et resultat av et hovedprosjekt utført ved linje for konstruksjonsteknikk ved 

Høyskolen i Oslo våren 2010 for Rambøll Norge AS og har tittelen: 

 Beskrivelse og FEM-analyse av i IFC-modell eksportert fra Revit Structure. 

Hovedproblemstilling for oppgaven er:  

Hvilke faktorer begrenser automatisert beskrivelse og FEM-analyse med utgangspunkt i 

IFC-modell fra Revit Structure?  

I oppgaven utarbeides beskrivelse i programmer basert på NS3420 samt styrkeberegning i FEM-

design etter NS3472 og NS3473 på bakgrunn av informasjon i IFC-modell fra Revit Structure. 

Rapporten dokumenterer hvorvidt Rambølls programmer for beskrivelse og styrkeberegninger kan 

brukes med IFC-modell fra Revit Structure. I tillegg blir funksjonaliteten til Rambølls elementbibliotek 

for Revit Structure vurdert mot disse oppgavene. Programmene benyttet er ISY Beskrivelse, ISY 

Calcus, Focus Anbud og FEM-Design 3D Stucture. I tillegg er NavisWorks og Solibri Model Checker 

benyttet for visualisering og sistnevnte også brukt til regelsjekker. 

Metoden benyttet er enkel hypotesetesting. Vi ønsket å overføre nøyaktig den informasjonen vi 

trengte for beskrivelse og FEM-analyse. Hypotesen var at all informasjonen ble overført. 

Mothypotesen var at kun deler av informasjonen ble overført. Vi har modellert eksempler på mindre 

konstruksjoner samt benyttet et eksisterende referanseprosjekt til overføringene. 

Referanseprosjektet Hoffsborg 3 er en prosjektering utført av Rambøll og omfatter et kontorbygg 

planlagt som en utvidelse til kontorlokalene på Hoff i Oslo. Modellene er eksportert til det åpne IFC-

formatet. Disse filene har deretter blitt forsøkt importert til de aktuelle programmene.  

IDM viser seg å være begrensningen i alle programmer benyttet i denne rapporten med unntak av 

Solibri og NavisWorks . Det skyldes at disse programmene har den enkleste Exchange Requirement 

(IDM) av alle, de må lese alt. Dette gjør Solibri og Navisworks til ideelle ambassadører for åpen BIM 

og IFC-funsjonalitet. 

Sett opp i mot hovedproblemstillingen for denne oppgaven er konklusjonen:  

Alle programmer vi har studert, med unntak av Solibri og NavisWorks, har for dårlig Exchange 

Requirement (IDM). De støtter ikke de klassene de må for å opprettholde funksjonene de er 

tiltenkt. Dessuten er analyselinjene til Revit Structure av utilstrekkelig kvalitet.   
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunnen for oppgaven 

Allerede da vi begynte på Høyskolen i Oslo, snakket vi om hvordan byggebransjen hadde adoptert 

andre bransjers 3D-modelleringskonsepter. Vi hadde hørt om Revit, men visste ingenting om 

mulighetene eller utfordringene innen 3D-modellering. På høyskolen har vi lært de grunnleggende 

funksjonene i AutoCAD, men funksjonaliteten i 3D var lite aktuell da brukervennligheten viste seg å 

være svært begrenset. Vi ønsket å skrive oppgave for en rådgivende ingeniør og kontaktet flere 

kontorer i Oslo-området. Rambøll var veldig positive til henvendelsen og ga oss mulighet til å skrive 

oppgaven hos dem. Der utarbeidet vi problemstillingen for denne oppgaven som er å utarbeide 

beskrivelse etter NS3420 og FEM-analyser på en IFC-modell fra Revit Structure. Dette medførte at vi 

i den første fasen måtte sette oss inn i en ny verden av begreper og uttrykk og lære oss å forstå og 

kunne bruke programmene relevante for denne oppgaven. Ord som; åpen BIM, BIM, IFC og 

buildingSMART trengte en utdyping og blir også forklart i en ordforklaring i vedlegg A.1. I A.2 blir 

også hvert program enkelt presentert med funksjonsbeskrivelse. Vi har lagt vekt på de programmer 

som Rambøll selv benytter til prosjektering i dag. Gjennom Rambøll fikk vi tilgang til et reelt prosjekt 

som vi benytter som eksempel i kompatibilitetstestingen vi gjør i oppgaven. Dette kalles Hoffsborg 3 

og er en utvidelse av deres kontorlokaler på Hoff i Oslo.              

Rambøll satser stort på åpen BIM, og ønsker å markere seg som en teknologisk orientert bedrift. 

Denne oppgaven illustrerer deres engasjement, noe som passet oss svært godt da vi observerer at 

bransjen er i kraftig utvikling på dette området. De aller fleste rådgivende ingeniører tror åpen BIM 

vil endre deres prosjekteringsvaner, og nettopp derfor følte vi at en hovedoppgave innen dette 

området ville være med på å forberede oss til næringslivet.  

Oppgaven har vært svært praktisk, men også meget utforskende. Vi har søkt på informasjon som kan 

være relevant for prosjektet, men lite har vist seg å være gjort, eller dokumentert. Dermed kan mye 

av innholdet i denne rapporten karakteriseres som forsket frem. Kort forklart har vi testet 

funksjonaliteten utover hva utviklerne trolig hadde sett for seg, noe som har bidratt til ulike 

problemer.  

Oppgaven bygger indirekte på kunnskap opparbeidet igjennom hele studiet ved Høyskolen i Oslo. 

Allikevel har enkelte av fagene stått i langt sterkere relasjon til oppgaven. Beskrivelse, kalkulasjon og 

kontrahering, statikk- og dimensjoneringsfagene, prosjekt og teknisk tegning har hatt klart høyest 

aktualitet.  
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1.2 Problemstilling 

Det er mange faktorer som må stemme for å få til en vellykket styrkeberegning eller beskrivelse på 

bakgrunn av en IFC-modell. I denne oppgaven skal vi redegjøre for om dette er gjennomførbart med 

dagens programløsninger ved å utføre forsøk på informasjonsoverføring fra modell på IFC-format. 

Det kan være begrensninger i alle ledd av prosessen som i utgangsmodellen, i fellesformatet, i 

eksporten, i importen og i sluttprogrammet. Typiske problemer kan være tap av informasjon ved 

konvertering fra rvt-filer til IFC-filer. For å si noe om dette må vi for eksempel undersøkes for mulige 

begrensninger i programmet Revit Structure og i bygningselementbiblioteket programmet benytter. 

Målet er å lage en best mulig IFC-fil, med minst mulig informasjonstap ved eksport. Dette vil 

medføre mer effektiv informasjonsformidling og prosjektering. 

Dette leder oss til følgende hovedproblemstilling: 

Hvilke faktorer begrenser automatisert beskrivelse og FEM-analyse med utgangspunkt i 

IFC-modell fra Revit Structure?  

For å best belyse denne problemstillingen måtte vi bryte den ned til følgende delproblemer: 

 Overfører Revit Structure en god nok IFC-modell? 

 Er Rambølls elementbibliotek for Revit Structure riktig bygget opp for å oppnå god nok 

IFC-modell? 

 Er IFC-grensesnittet godt nok sett i sammenheng med dagens programmer? 

 Hvilke IFC-klasser bør benyttes til de ulike konstruksjonsdeler for å maksimere effekten 

ved åpen BIM-prosjekter i de respektive programmene?  

 Er det andre faktorer som ”hindrer” beskrivelse etter NS3420 eller FEM-analyse på en IFC-

modell? 

 Hvorfor benyttes alltid kollisjonssjekker som eksempel på fungerende IFC-kompatibilitet 

og ikke beskrivelse eller styrkeberegninger?  

 Hvilket beskrivelsesverktøy er det mest hensiktsmessig å benytte til å utarbeide 

beskrivelse etter NS3420 på bakgrunn av en IFC-modell? 

I tillegg ønsker vi også å utdype noe av potensialet som ligger i denne filforbedringen i forhold til 

overføring til beskrivelses-, simulerings- og styrkeberegningsverktøy. Vi ønsker også at oppgaven skal 

belyse hvordan de ulike faggrupper kan nyttiggjøre seg av hverandres IFC-modeller.  
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1.3 Oppgavens omfang og mål 

Oppgaven tar for seg testing av kompatibilitet mellom modelleringsprogrammet Revit Structure og 

de ulike programmer relevante for beskrivelse, kalkulasjon og styrkeberegning hos Rambøll. Her blir 

det synlig hva som er status for dagens programløsninger og hvilke utfordringer som er knyttet til 

dette. I tillegg blir visualisering og tverrfaglig sammenstilling av informasjonsmodeller presentert. 

Rambøll benytter Revit Structure 2010 som modellverktøy, FEM-Design til globale last- og 

stabilitetsberegninger og ISY Beskrivelse til å sette opp anbud. For å overføre informasjon fra modell 

til ISY Beskrivelse måtte vi gå veien gjennom ISY Calcus da dette programmet støtter IFC. ISY 

Beskrivelse kan ikke direkte importere IFC-filer. I tillegg har vi testet ut Focus Anbud som er 

konkurrent til ISY Beskrivelse. Disse programmene har vi forsøkt å benytte med det åpne filformatet 

IFC. Utfordringen har ligget i programmenes funksjonalitet mot IFC og manglende erfaring med 

samkjøring på IFC internt hos Rambøll. Likevel vil alternative løsninger også bli presentert da IFC-

kompatibiliteten i enkelte programmer er dårligere enn andre. 

I oppgaven undersøker vi IDM i kraft av hvilke IFC-klasser som blir formidlet mellom programmene, 

nærmere bestemt Exchange Requirements (ER).  

Vi har lært oss de mest vesentlige funksjoner i Revit Structure, men har valgt å ikke dokumentere 

tilegnet kunnskap om funksjonalitet og teknikk i dette programmet. Generell bruk av Revit Structure 

er de ansatte i Rambøll langt flinkere på enn oss, så det falt seg således naturlig å utelukke den biten 

fra oppgaven. Vi har isteden fokusert på de tekniske funksjoner Rambøll ikke har visst om eller har 

hatt mangelfull erfaring med. Mulighetene med IFC-eksport har derfor blitt dokumentert etter ønske 

fra Rambøll. Det samme var gjeldene for bruk av FEM-Design og Calcus. FEM-Design brukes ikke i 

dag av Rambøll til å importere IFC-filer. Vi vil se om det lar seg gjøre å utføre en styrkeberegning på 

en IFC-modell fra Revit. I dag benyttes ikke denne overføringen til slike beregninger. Funksjonene og 

grensesnittet til Focus Anbud har vi dokumentert grundigere da Rambøll ikke benytter dette 

programmet. De kan således på bakgrunn av denne rapporten, få et utdypet grunnlag til å vurdere 

om bytte av beskrivelsesprogram er hensiktsmessig.     

Vi ønsker at denne oppgaven skal belyse utfordringene i forbindelse med IFC-overføringer, påpeke 

svakheter i de enkelte programmene knyttet til håndtering av IFC og understreke hvordan 

rådgivende ingeniører forventer at det skal fungere. Det kan også være aktuelt å benytte deler av 

denne rapporten som dokumentasjon til de ulike programvareleverandørene. Dessuten vil den virke 

som et grunnlag for implementering av nye rutiner om det viser seg hensiktsmessig. Vi som 

studenter har ønsket å opparbeide praktisk erfaring med programvare som benyttes av bransjen 

samt å utvikle kunnskap om gjennomføringsprosessen til prosjekter generelt.  

Vi vil i oppgaven se på programmer for beskrivelser basert på NS3420, begrenset til deler 

tilgjengelige i IFC-modellen. Dette medfører blant annet at for eksempel fuger ikke kommer med i 

beskrivelsen da dette ikke overføres til IFC-filen i Revit. I tillegg vil enkelte aspekter ved noen av 

objektene ikke medtas da dette ikke er en del i den fysiske IFC-filen. Oppgaven bruker 

beregningsprinsipper som benyttes i FEM-design basert på NS3473:2003 og NS3472:2001.  

Vi har valgt å legge opp til at rapporten skal nå frem til lesere med varierende bakgrunn. Derfor er 

det noen steder lagt opp til en grundig gjennomgang av problemstillingene.   
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1.4 Oppbygging av oppgaven  

Kapittel 1 er innledning til oppgaven. 

Kapittel 2 er innledning til ideologien åpen BIM og behovet for dette sett i et samfunnsmessig 

perspektiv.  

Kapittel 3 presenterer metode og teorigrunnlaget for oppgaven med de tre essensielle 

trebokstavforkortelsene. Dette kapittelet er langt viktigere for forståelsen enn man i utgangspunktet 

skulle anta. For å forklare IFC-grensesnittet var det nødvendig å skape en analogi for 

databasestrukturen bakenfor IFC-formatet. Dette presenteres i eksempelet med videoutleie.  

Ettersom IFC fremstår ”mystisk” og vanskelig for mange, vil vi si den viktigste enkeltfaktoren for 

forståelsen av dette filformatet, er dets relasjon til IDM og IFD. 

Kapittel 4 viser samme gruppe IFC-fagmodeller satt sammen i to ulike programmer. Dette kapittelet 

tar ikke for seg så mye testing, men er med fordi det illustrerer svært tydelig hvor bra IFC egentlig 

kan/skal fungere. Eksempler vist her er gjengangere for absolutt all presentasjon som gjøres av åpen 

BIM.  

Kapittel 5 tar for seg beskrivelser i programmer basert på NS3420. Først presenteres IFC-eksport fra 

Revit Structure. Her blir det gjort eksportforsøk med ulike IFC-klasser. Det blir dokumentert hvilke 

begrensninger man kan støte på og metoder for å rette på dette. Deretter blir IFC-filen forsøkt 

importert i ISY Beskrivelse (via ISY Calcus) og import til Focus Anbud.      

Kapittel 6 ser på styrkeberegninger basert på informasjon fra IFC-modell. Her blir IFC-import i FEM-

Design forsøkt, og vurdert som alternativ til overføring proprietært (overføring på Revits 

originalformat). Siden styrkeberegningene er avhengige av gode analyselinjer blir Revits analyselinjer 

også omtalt i dette kapittelet. 

Kapittel 7 presenterer Hoffsborg 3 som case. Hoffborg 3 er et prosjekt for tilstøtende kontorlokaler 

for Rambøll, og benyttes som eksempel på erfaringene fra kapittel 5 og 6. Her settes IFC-

kompatibilitet og funksjon på prøve i et reelt prosjekt. Først for beskrivelse etter NS3420, så for 

FEM-analyse.  

Kapittel 8 samler til slutt trådene med erfaringer og betraktninger fra hovedkapitlene i diskusjon og 

perspektivvurdering.  

 Kapittel 9 er konklusjonen. 
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2. Innføring i Åpen BIM 

2.1 Historie 

Skissering er et særdeles gammelt verktøy for planlegging av ulike hendelser, objekter og byggverk. 

Man kjenner til flere tusen år gamle hulemalerier og man kan ut fra disse anslå at skissering i en eller 

annen primitiv form, er et av verdens første yrker. 

Egypterne oppfant papyrus så tidlig som 3700 f.kr. noe som sterkt bidro til kulturell og vitenskapelig 

utfoldelse. Før dette foregikk skissetegning primært på stein og skinn. Egypterne arvet både kultur 

og vitenskap fra Sumer, den første dokumenterte urbane sivilisasjonen. Det hersker sterk uvisshet 

om hva som forårsaket massedøden i de ”mørke hundre år”, men følgene ble en forskyvning av 

kultur- og maktsentrum til den greske verden. Teknisk tegning ble styrket av papyrus i Egypt, og 

Pythagoras, Arkimedes og Euklid i samtlige greske poliser. Grekerne bidro sterkt til å videreutvikle 

trigonometrien da de studerte vinkelen mellom to sider av en trekant. Geometri og symmetri var 

grekernes dyd, noe de tydelig viste da Parthenon ble reist til ære for Athene, Athens beskyttelses 

gud, etter at de beseiret perserne ved Marathon sletten ca 490 f.kr. (1) Teknisk tegning har 

medvirket denne og mange andre antikke konstruksjoner. 

Det moderne papiret ble oppfunnet av kineserne omkring år 100e.kr, og spredte seg via den 

islamske verden til den europeiske ca tusen år senere. Teknisk tegning kan dermed sies å ha 

gjennomgått et stort fremskritt da pergamenter og det den gang lite tilgjengelige papyrus ble byttet 

ut med papiret. Likeså gjennomgikk tegnefagene et stort effektivitetsløft da papiret som 

modellgrunnlag ble erstattet med digital modellering eller CADD (computer aided design and 

drafting). Prinsippene var dog identiske med de tegnetekniske øvelsene man benyttet på papiret, 

men med langt penere og presist resultat. 

AutoCAD var en av de første CAD programmene på ordinære datamaskiner, og har vært 

bransjestandard siden begynnelsen av 80-tallet. Primært benyttes AutoCAD av tekniske tegnere i 

byggeindustrien som en 2D plattform der tegnerutinene gjenspeiler de man tradisjonelt benyttet på 

papir. Før AutoCAD opererte man med papirlag. Ofte et papir med konstruksjonens vegger, søyler, 

dører og vinduer, et papir med møbler og inventar, et med rørføringer til el, et til vvs osv. Samme 

konseptet benytter man i AutoCAD, dog med en langt mer effektiv funksjonalitet. I AutoCAD kan 

man også trekke hjelpelinjer til oppriss på et eget lag, dette hindrer mye visking og skitt på 

hovedtegningen i forhold til om papiret hadde blitt benyttet. Det er et veldokumentert faktum at 

prosjekteringen har blitt styrket av overgangen fra papir til CAD, men både papiret og CAD 

programvaren fremstår som langt mindre revolusjonerende når man studerer visjonene og 

mulighetene som ligger i det paradigmeskiftet åpen BIM kanskje kan representere. 
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Figur 2.2.2 - Egenskapene til en 

linje er av begrenset 

nytteverdi. 

Figur 2.2.1 - Speilprojeksjon og oppriss. 

Tegnet i AutoCAD 2009. 

2.2 Det store paradigmeskiftet, fra 2D til åpen BIM 

Hvordan står det til ute i entreprenørbedriftene i 2010? Ifølge Bureau of Labor Statistics i USA har 

produktiviteten til entreprenørbedriftene vært fallende helt siden 1964. (2) Dette i en tid hvor andre 

bransjer har vært igjennom flere moderniseringer og forandringer. Byggebransjen må altså se seg 

slått av samtlige sektorer, til og med av jordbrukssektoren i USA. Automatiseringen har kommet 

langt i mange bransjer, men byggebransjen tynges ikke først og fremst av mangelen på 

automatiserte prosesser, men av feilprosjekteringer og dårlig informasjonsformidling. Åpen BIM er 

ikke bare 3D tegninger, men et informasjonshåndteringssystem som kan frigjøre byggebransjen fra 

produksjonstrenden etter 1964. Nettopp derfor kan vi med rette beskrive overgangen fra 2D til åpen 

BIM som et paradigmeskifte. Hadde åpen BIM bare vært 3D, ville distinksjonen kun vært tilegnelsen 

av et plan, noe som ikke ville bidratt til noe konstruktivt med hensyn på prosjekteringens manglende 

informasjonsrutiner. Det er viktig å notere seg hvilket potensial det ligger i tredimensjonale objekter 

kontra todimensjonale streker. 

Figur 2.2.1 og figur 2.2.3 illustrerer potensialet på en 

enkel måte. Figur 2.2.1 er tegnet i AutoCAD 2009 og er 

en eksakt tegning av en rammekonstruksjon med to 

søyler HUP 180x100x6,3 og en HEA 280 med konsoller. I 

AutoCAD ble vi nødt til å slå opp i en ståltabell for å 

finne geometriske data for stålkonstruksjonene, men i 

Revit Structure 2010 ligger denne informasjonen inne. 

Man velger ganske enkelt søyle- og bjelketype fra et 

bibliotek, og plasserer de ut i 3D rommet. Man kan 

selvsagt produsere ordinære plan og oppriss i Revit, 

men mulighetene er langt større enn som så. 

 

 

Informasjonen man får ut av slike ordinære 2D tegninger er 

meget begrenset. Figur 2.2.2 viser oss en koordinat og 

geometrisk beskrivelse av en av strekene som utgjør figur 2.2.1. 

Denne informasjonen er meningsløs for alle andre enn tegneren. 

Verken RIB, ARK, RIV eller RIE får forenklet sine prosesser eller 

rutiner med denne informasjonen. Dette utgjør den enorme 

forskjellen.  
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Figur 2.2.3 viser samme konstruksjon tegnet i Revit Structure 2010. I Revit tegnes modellen i full 

størrelse 1:1 og modellen kan roteres om alle akser og dermed illustrere bygget fra vinkler hvor det 

tidligere ikke var mulig. Man kan velge detaljnivå og skjule elementer etter eget ønske. Hvis man 

setter opp et helt bygg etter dette detaljnivået kan man i praksis få ut all informasjon man måtte 

ønske. Hvert element har en flate, et volum, et material osv. Man kan lese av informasjonen om 

HEA280 bjelken på figur 2.2.4. Summen av alle elementer utgjør en ferdig konstruksjon. Det er 

denne RIB skal beskrive etter NS3420, og ISY Beskrivelse er et nyttig verktøy i så måte. Revit 

Structure 2010 lar deg eksportere prosjektet til filformatet IFC, og ISY Calcus skal kunne åpne disse. 

Funksjonaliteten er dog begrenset og vår oppgave er å belyse hvor problemet ligger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.2.4 - Informasjonen lagret i HEA280 bjelken på figur 2.2.3 er av en helt annen karakter, og særdeles nyttig for alle 

involverte. 

 

Figur 2.2.3 – Samme ramme som i 2.2.1 tegnet i Revit Structure 

2010. 
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Mulighetene stopper ikke med beskrivelse og mengdeberegninger. Kollisjonstesting er et klassisk 

eksempel på BIM sin unike funksjonalitet. Et eksempel kan være vannrør, ventilasjon eller soilrør på 

kollisjon med bærende konstruksjoner. Uten slik kollisjonstesting oppdages dette dessverre oftest på 

byggeplassen, og medfører da ekstra kostnader for samtlige involverte parter. I et BIM-prosjekt vil 

slike kollisjoner sjekkes for når de ulike aktørene samles, hver med sin IFC eksporterte fil. Enkelt 

forklart vil det si at RIB, RIE, RIV og ARK hver importerer sin fil i Solibri, (eller et annet verktøy som 

kan importere IFC og kollisjonsteste disse), og deretter setter i gang et søk etter mulige kollisjoner. 

Her vil det typisk oppdages mange kritiske punkter, men slett ikke alle er av en slik karakter som 

programmet antar. Uansett må disse kontrolleres manuelt, og vi får da anledning til å akseptere eller 

få spesifisert kollisjonen ytterligere. 

Ettersom alle materialer kan innholde data om akustiske egenskaper, relativ dempning, u-verdi, 

varmekapasitet osv, vil BIM prosjektene få svært god dokumentasjon med hensyn på energikrav og 

støydempning mellom vegger og etasjeskiller. TEK 07 setter strenge krav til energikonsumet til 

nybygg, og for å ivareta dette vil det være nyttig å kjøre ulike simuleringer. Byggherre ønsker oftest å 

bevare mest mulig kvadratmeter (da tapte kvadratmeter i BOA på boliger utgjør opptil 80.000kr/m2 i 

enkelte populære områder). Samtidig er han avhengig av å overholde gjeldende regler, dermed vil 

energisimuleringer kunne stadfeste hvilken løsning som er mest optimal med gitte betingelse.  

Når det gjelder reklamasjoner på nybygg, er ofte lydforholdene mellom de enkelte boenheter i 

fokus. Også her er det muligheter for simuleringsmetoder for å verifisere at valgte løsning 

tilfredsstiller kravet til norsk standard. 
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Figur 2.3.1 - 3D-modell og data for 

et tilhørende element. 

Figur 2.3.2 - Kollisjonstest kjørt på 

IFC-modell. (3) 

 

2.3 buildingSMART og åpen BIM 

De siste årene i byggebransjen har teknologien bidratt med nye mulighetsområder. Programmer gjør 

det mulig å digitalisere all informasjon involvert i en byggeprosess. Forkortelsen BIM, Building 

Information Modelling, er etter hvert blitt et velkjent begrep og betyr intelligent modellering der all 

mulig informasjon er med i 3D-tegningene. Det er I-en i BIM som representerer de nye mulighetene; 

informasjon.  I tillegg til å gi flotte visualiseringer av bygget slik det vil fremstå ved ferdigstillelse, er 

all informasjon om elementer og objekter samlet et sted i samme modell.  

Dette gir mange nye muligheter. Mengder og kvalitet på de ulike 

objekter er definert og kan raskt hentes ut for hele bygget til 

enhver tid. Man kan samkjøre ulike fagmodeller og se eventuelle 

kollisjoner mellom de ulike fagenes løsninger. Dersom 

rådgivende ingeniør må flytte eller endre en vegg, kan det raskt 

ende i kollisjon med vvs-anlegg, eller el-installasjon. Slike 

kollisjoner må kontrolleres. Hvert objekt inneholder nøyaktig 

informasjon om type, materiale, geometri, lokalisering, 

koordinater for plassering, pris, eier, farge osv. To objekter på 

samme koordinater vil bli varslet.   

På denne måten kan man enklere og på et tidlig tidspunkt 

avdekke mangler og eventuelle utfordringer ved bygget eller 

byggets funksjon. Man blir da i prosjekteringsgruppen klar over 

problemene i en fase hvor kostnadene knyttet til endringene er 

vesentlig mindre enn ved endringer gjort i senere fase eller på 

byggeplass. Etter hvert som man bygger opp en BIM vil man 

berike den med fornyet informasjon igjennom prosjekteringen. 

Modellen kan eksporteres til andre programmer for analysering, 

visualisering, ta ut objektlister og lignende. Man kan skrive ut 

rapporter fra modellen blant annet 2D-plantegninger, 3D-

visualiseringer, 4D-fremriftsplan og 5D-fremdrift-kostnadsplanlegging. Modellen erstatter mange 

kommunikasjonsledd og store papirbunker med dokumentasjon. Informasjonen kan også 

eksporteres til programmer som foretar energianalyser og ser på energiregulering av bygget ved 

utvikling av driftsrutiner slik som energimerking og CO2-regnskap. Det ligger store besparelser her for 

eiendomsforvaltere og nybyggere. Statlige eiendomsforvaltere med store eiendomsmasser kan her 

utnytte sine resurser mer lønnsomt og er også blant noen av de første på banen når det gjelder 

innføring av BIM som verktøy.  

BIM er ikke bare knyttet til den intelligente modellen, men også prosessene involvert underveis. 

Med åpen BIM og IFC tilrettelegges det for en ny dimensjon for bruk av modeller.  Prosessene kan 

reguleres mer effektivt. Ved å eksportere informasjon til kompatible prosjekteringsverktøy kan man 

se på aktiviteter og tidsbruk. Man kan ved å optimalisere koordineringen av disse blant annet 

redusere total tid som går med til oppføring av et prosjekt. I tillegg kan man oppnå slike fordeler 

uten økt risiko for at arbeidsoppdrag kolliderer på byggeplass.  Informasjonsutveksling kan også 

forenkles i prosjektet ved at alle aktører overfører sine bidrag til samme modell og henter ut 
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nødvendig informasjon fra andre faggrupper. Kostbar informasjonslogistikk forenkles og 

effektiviseres. På denne måten kan store prosjektmidler spares.  

                       

 

 

 

For å få til dette er det en forutsetning at man i byggenæringen er samlet om en åpen standard for 

en slik informasjonsutveksling. Det er en forutsetning at informasjonen kan leses og forstås av alle 

involverte parter. Dette er oppgaven til organisasjonen buildingSMART. Deres opprinnelige navn er 

IAI som står for International Alliance for Interoperability. De jobber for standardisering og utvikling 

av felles regler for filformatet modellene kan utveksles med. Resultatet vil gi økt informasjonsflyt 

mellom prosjekteringsverktøyene og dermed effektivisering av prosjekteringsarbeidet. Målet er at 

alle skal tjene på dette. Prosjektprosesser tar mindre tid og man gjør mindre feil under utføring. 

Entreprenører kan gi mer presise anbud som øker deres konkurransefortrinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3.3 - Dagens krevende struktur på informasjonsutveksling og interaksjoner mellom aktører i byggeprosjekter 

representerer store ressurser både i tidsbruk og i kroner. Med buildingSMART-konseptet sentraliseres 

informasjonsmodellen og alle jobber mot denne, gjennom å hente og tilføre informasjon. (4) 
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3. Metode og teori 

3.1 Metode 

Vår tilnærming til problemstillingen i oppgaven har vært først å gjøre antagelser og teste om disse 

holder, for så å modifisere antagelsene på bakgrunn av resultater fra testingen. Strengt talt 

hypotesetesting, men til forskjell fra ordinær hypotesetesting var ikke resultatene vi fikk en 

stokastisk variabel. Hvis ikke IFC-klassen ble eksportert eller importert, hadde det ingen hensikt å 

forsøke samme test igjen. Dette bidro til å forenkle datasamlingen, og forkorte en statistisk prosess 

som ellers ville ha vært tidkrevende. De ulike hypotesene i forbindelse med disse testene fremstår 

intuitive. Vi ønsket å overføre nøyaktig den informasjonen redegjort for i kapitlene, og hypotesen 

var, om intet annet var angitt, at all informasjonen blir overført. Mothypotesen var at kun noe av 

informasjonen blir overført. Vi valgte denne metoden da eneste reelle konkurrerende metode var 

direkte kontakt med utvikler, og rette spørsmål angående de relevante hypoteser eller uklarheter. 

Den tilnærmingen har en stor svakhet, nemlig at vi ikke ville ha visst hva vi skulle spørre om. Uten 

praktisk erfaring, og kontinuerlig bruk av programmene ville høyst sannsynlig innholdet i rapporten 

vært preget av programvareutviklernes opportunisme. Det er all grunn til å tro at den vitenskapelige 

tilnærmelsen til problemstillingene vil resultere i en langt mer kritisk rapport enn om den alternative 

”metoden” ble benyttet.  

Primært konstruerte vi enkle testmodeller for å teste og forstå mekanismene i overføring gjennom 

IFC. Vi studerte IFC-filene i Solibri og Notepad for å forstå konsekvensene av endringer vi gjorde ved 

eksporteksperimenter, som hvilke IFC-klasser som lot seg benytte og ikke. Deretter kunne vi studere 

hvordan de relevante programmene håndterte disse IFC-filene. Etter hvert kunne vi bruke teorien 

tillært gjennom testingen til å gjennomføre overføring på større modeller slik som ”Hoffsborg 3” i 

kap.7. 
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Figur 3.2.1 - Enkel database modellert og utformet i Microsoft Access 2007. 

3.2 IFC 

IFC er først og fremst en filtype, men også et grensesnitt, eller rammeverk for lagring av 

bygningsinformasjon. Alt som har med åpen BIM og gjøre er navngitt etter typisk 

informasjonsteknologiske normer og tradisjoner. Nettopp derfor er BIM vanskelig å forstå for 

personer uten IT-bakgrunn. Det er da nyttig å forklare hvordan datamaskiner generelt behandler 

informasjon. Deretter kan vi trekke paralleller til IFC-grensesnittet. 

Eksempel – Filmutleie 

Vi har alle fått spørsmålet om kundenummer når vi skal leie en film. Dette er ikke bare av hensyn til 

sikkerhet for deg og din konto hos utleieren, men også av datatekniske årsaker. Da du opprettet 

kontoen, måtte du vise legitimasjon, oppgi adresse osv. Informasjonen om deg ble matet inn på 

datamaskinen slik at kundenummeret entydig henviste til deg som person. Tidligere er den samme 

prosessen gjort med alle filmene i deres arkiv.  

Tabellene på figur 3.2.1 har alle et unikt navn. Hver av disse er en entitet. Entitetene (tabellene) har 

relasjoner. Når du registrerer deg som kunde, trenger du bare å oppgi postnummer, nettopp fordi 

postnummeret er knyttet opp mot entiteten poststed, hvor alle postnummer i Norge er knyttet opp 

mot et poststed. Bare tenk hvor mye informasjon man slipper å dobbeltlagre med denne relasjonen. 

Man trenger bare å skrive et poststed en gang. Hvis ”0173, Oslo” er lagret en gang, trenger man bare 

å skrive 0173, så kommer Oslo opp automatisk under poststed. I store databaser vil slike 

forenklinger medføre betydelig mindre medgått tid i inndata håndtering og ikke minst harddiskplass. 

Samme gjelder når man skal legge til nye enkeltfilmer. Sjangrene velges via en ID. Når du skal leie 

film, oppgir du kundenummeret, og all informasjon om deg kommer inn automatisk. Alt personen 

bak disken trenger å foreta seg med dette systemet er å lese av strekkoden på filmen, ”filmID”, og 

taste inn ditt kundenummer, eventuelt lese det av om du har leiekort. Slik sparer forretningen svært 

mye tid.  
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IFC 2x3 er på nåværende tidspunkt gjeldende versjon av IFC-formatet. Det er faktisk bygget opp 

etter svært sammenlignbare prinsipper. Grunnen til at vi bruker filmutleieeksempelet til å forklare 

IFC-strukturen, er at filmutleiedatabasen består av 5 entiteter, mens IFC 2x3 består av 653. Hvis vi 

hadde vedlagt entitetene til IFC 2x3 ville skjemaet vært svært vrient å tyde, nettopp pga størrelsen. 

Det er flere tekniske likheter enn entitetene og relasjonene mellom dem. Hver av entitetene har en 

primærnøkkel, (se nøkkelsymbolet øverst i hver tabell). Primærnøklene er oftest et autogenerert nr 

som ikke godtar dobbeltlagring. Altså vil det aldri forekomme at to filmer får samme ”filmID”. Dette 

er en nødvendig betingelse for at databasen skal fungere. I tillegg har samtlige av postene i tabellene 

en inndatamaske. Det kan forstås som en regel for hvordan informasjonen i posten skal lagres. For 

eksempel ”postnr”, har masken ”0000” som da illustrerer at verdiene skal være tall, og alltid fire stk. 

Hadde det ikke vært for denne masken, ville ”0173” vært byttet ut med ”173”. En annen likhet er 

betingelsen ”en til mange” som er relasjonen i alle databaser. Mange kunder kan ha et postnummer 

og et postnummer kan ha mange kunder. Dog kan følgende dilemma presenteres. Mange kunder 

kan leie mange filmer. Her er det ”mange til mange” relasjon, og vi må opprette en ny entitet 

”utleie”, for å håndtere dette dilemma. Da kan relasjonene omstruktureres til ”en kunde kan ha 

mange utleier og mange utleier kan svare til en film”. 

Dette eksempelet viser hvordan enkle databaser forholder seg til sine entiteter, og er et lynkurs i 

forståelsen av datalagring generelt. Dette er god bakgrunnskunnskap når vi nå skal forklare IFC-

strukturen. 

 

Figur 3.2.2 - Skjema for utfylling av informasjon til filmutleie. Man skriver inn kundenr, og kundedata kommer opp 

automatisk. Det samme er gjeldene for filmID. Disse numrene er entydige for filmen og kunden. Skjema laget i 

Microsoft Access 2007. 
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IFC 2x3 strukturen 

Hva har utleie-eksempelet med denne skjematiske figuren å gjøre? Det er vanskelig å få visuell 

forståelse for IFC-strukturen om man ser den i tabellvisning (tilsvarende figur 3.2.1). Det er heller 

ingen hensikt å presentere den som tabell, ettersom 653 entiteter og minst like mange relasjoner 

ville medført altfor mye informasjon til at den har noen som helst pedagogisk hensikt for leseren. 

Figur 3.2.3 fremstiller IFC 2x3 på en langt enklere. 

 

Figuren er delt inn i fire lag. Øverst har vi ”domain level”. Der finner vi overordnede, utenforliggende 

entiteter som i all hovedsak fokuserer på ”det som gjør bygget mulig” sortert på hvert fag.  

Innenfor ”structural elements domain” finner man ulike entiteter for diverse opplegg, blant annet; 

IFCFooting, IFCPile og IFCTendonAnchor. Disse kan man pedagogisk forstå som fundamentet til 

Figur 3.2.3 – Skjematisk fremstilling av IFC 2x3 (gjeldene versjon av IFC) ordnet i en database. De mange entitetene kan 

beskrives som tabeller med informasjon. IFC er en lesbar fil med åpen kildekode tilsvarende HTML (skriptet som muliggjør 

internettsider) eller PHP (databasespråk for samordning av data på blant annet internettsider). Nettopp derfor kalles IFC 

også åpen BIM, da man kan gå inn i tekstfilen å endre parametre. (5) 
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bygget med hensyn på konstruksjonsstabilitet. Tilsvarende kan sies om 

”PlumbingFireProtectionDomain” som blant annet innholder entiteten 

”IfcFireSuppressionTerminalType”. Neste lag kalles ”interoperability level”. Her finner vi entitetene 

som de ulike profesjoner må dele med hverandre for at bygget skal kunne modelleres. Her er alle 

gruppene navngitt med ”shared”. Innenfor gruppen ”SharedBuildingElements” finner man blant 

annet; IFCBeam, IFCColumn osv. Det er klart alle involverte må vite hvor bjelkene og søylene skal stå 

for at bygget skal kunne realiseres på en mest mulig hensiktsfull måte. Neste lag kalles ”Core level” 

og innholder en hel del entiteter som er av mer datateknisk art. Mange av entitetene innenfor dette 

laget kan defineres som abstrakte. På samme måte som utleie entiteten ble opprettet for å omforme 

mange til mange relasjonen mellom kunde og film til en til mange, kan disse entitetene forstås som 

bindeledd mellom slike relasjoner. Hvis man ønsker å differensiere prosjektet, har man også 

mulighet til det ved å benytte ulike verdier for IFCBuilding, slik at den enkelte bygningsdel plasseres 

der man måtte ønske. Innenfor dette laget finner man en rekke entiteter som plassering, tilhørighet 

og tid. Det fjerde og siste laget kalles ”resource level”. Her finner man entiteter for ulike egenskaper. 

(6), (7) 

Denne struktureringen er svært nyttig for å lette arbeidet til den enkelte. Vår oppgave vil i hovedsak 

kun dreie seg om svært begrenset antall entiteter, i ”domain” og ”interoperability” lagene. Figur 

3.2.3 er altså ikke IFC grensesnittet som skjelett, men en hensiktsmessig fremstilling for enkelt å 

kunne finne de entiteter man er ute etter. Det er dog nyttig å vite at entitetene på kryss og tvers av 

de ulike ”konstruerte” lagene, står i relasjon til hverandre på samme måte som utleie eksempelet. 

Struktureringen som ligger bak de enkelte fysiske objektene determinerer posisjonen til disse. Slik 

kan entreprenøren med det rette verktøy få ut liste over materialer til hvert enkelt rom i hver etasje 

på et gitt bygg i en bestemt fase i utbyggingen. På samme måte kan vedkommende kundebehandler 

i filmutleie bedriften få ut ulike rapporter som viser hvilket filmer som er utleid, hvilket postnr som 

leier mest actionfilmer osv. Dette kalles rapporter, og er tatt ut på bakgrunn av en spørring. Det er 

viktig å være klar over at hovedhensikten med alle databaser er å effektivisere prosesser og 

minimere dobbeltlagring samt konsumert harddiskplass. 

Alt som vi nå har vært inne på er informasjon en typisk bruker ikke har, og heller ikke trenger å ha 

for å fullføre den oppgaven vedkommende er gitt å utføre. Dog blir problemstillingen en ganske 

annen når det viser seg at ”skjemaet” ikke virker. Figur 3.2.2 er skjemaet for utleiedatabasen, og kan 

sammenlignes med Revit Structure 2010 som er ”skjemaet” for IFC 2x3. Skjemaet står i anførselstegn 

av to årsaker; Revit er et fantastisk avansert program med svært mange funksjoner utover IFC-

eksport, og det er trolig heller ikke hensikten til Autodesk at programmet skal være et slikt produkt. 

Hadde Revit vært helt kompatibelt med IFC 2x3, ville alle objekter svart til korrekt entitet i IFC 

strukturen, slik som skjemaet på figur 3.2.2. Da ville selvsagt informasjonen fra modellen i Revit 

Structure 2010 vært fult lesbar for andre programmer med tilsvarende kompatibilitet. 

Etter å ha redegjort for teorien bak IFC-strukturen, lært oss hva entiteter er, og hva de kan innholde 

samt generalisert figur 3.2.3, kan vi hente ut de mest relevante IFC-klassene for RIB (se tabell 3.2.1). 

Vi vil nevne andre entiteter videre i rapporten, men de vil knytte seg opp mot lokalisasjoner 

(IFCSpace, IFCBuilding, etc) og egenskaper IFCMaterial, IFCPropertySet, etc), og er av den grunn ikke 

entiteter vi har direkte kontroll over ved en eksport. 
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Structural Elements Domain Shared Building Elements Shared Component Elements 

IfcBuildingElementComponent  IfcBeam  IfcChamferEdgeFeature  

IfcBuildingElementPart  IfcBeamType  IfcDiscreteAccessory  

IfcFooting  IfcColumn  IfcDiscreteAccessoryType  

IfcPile  IfcColumnType  IfcEdgeFeature  

IfcReinforcementDefinitionProperties  IfcCurtainWall  IfcElementComponent  

IfcReinforcingBar  IfcCurtainWallType  IfcElementComponentType  

IfcReinforcingElement  IfcDoor  IfcFastener  

IfcReinforcingMesh  IfcDoorLiningProperties  IfcFastenerType  

IfcTendon  IfcDoorPanelProperties  IfcMechanicalFastener  

IfcTendonAnchor IfcDoorStyle  IfcMechanicalFastenerType  

  IfcMember  IfcRoundedEdgeFeature 

  IfcMemberType  
   IfcPlate  
   IfcPlateType  
   IfcRailing  
   IfcRailingType  
   IfcRamp  
   IfcRampFlight  
   IfcRampFlightType  
   IfcRelConnectsPathElements  
   IfcRoof  
   IfcSlab  
   IfcSlabType  
   IfcStair  
   IfcStairFlight  
   IfcStairFlightType  
   IfcWall  
   IfcWallStandardCase  
   IfcWallType  
   IfcWindow  
   IfcWindowLiningProperties  
   IfcWindowPanelProperties  
   IfcWindowStyle 
 

Tabell 3.2.1 – Her vises alle entiteter innenfor ”Structural Elements Domain”, Shared Building Elements” og ”Shared 

Component Elements” lest fra figur 3.2.3. Disse entitetene representerer fysiske objekter. Denne tabellen vil det henvises 

til flere ganger i denne rapporten. 
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3.3 IFD 

IFD er en standard for sortering og koding av objekttyper innen åpen BIM, sertifisert ISO 12006-3. 

IFD står for International Framework for Dictionaries, men IFD er ikke en dictionary/ordbok i seg 

selv. Det er mer en samling av ordbøker og systematisering av begreper som beskriver ulike 

objekter. Standarden er til for å komplettere mulighetene innen samhandling og tverrfaglig arbeid 

som IFC tilrettelegger for og gjør det mulig å beskrive og sortere objekter spesifikt. Arbeidet med 

standarden ble startet i 1999 og den offisielle ISO 12006-3 ble presentert og lansert i april 2007. 

Kodingen er basert på objekter som egne konsepter med flere tilhørende relasjoner. Navn kan være 

en slik relasjon og er i seg selv ikke noe unikt for konseptet da dette kan ha ulike navn avhengig av 

hvilket språk og sammenheng konseptet brukes i. IFD biblioteket (IFD Library) som er en samling av 

disse konseptene basert på ISO 12006-3, er svært fleksibelt og kan hele tiden utvides med flere 

relasjoner og beskrivelser. IFD sørger for en helt unik ID til hvert konsept som gjør det mulig å 

referere til eksakt samme objekttype eller elementtype i en bygning eller modell, uansett hva man 

kaller det. Det er ikke noe i ISO 12006-3 som begrenser denne til byggeindustrien, den kan i teorien 

brukes på modeller som beskriver de fleste ting.  

IDen IFD tildeler hvert objekt er kalt GUID (Global Unique Identifier) eller også brukt UUID (Universal 

Unique Identifier). Dette er en 22-symbolers streng som genereres ved bruk av en algoritme. Denne 

koden er helt spesiell for hvert objekt slik som personnummer for oss mennesker. Man kan endre 

navn men IDen er den samme. Noen videre sammenligning med personnummer kan ikke gjøres da 

sifrenes rekkefølge og plassering i personnummer i seg selv har en betydning, det har det ikke i 

GUIDen der alle symboler er tilfeldig generert. Med denne merkingen unngår man problemer med 

språkforskjeller og definisjoner av konsepter og begreper som kan variere fra land til land og det er 

denne GUID som er kjennetegnet eller det rettmessige ”navnet” på en objekttype eller konsept i 

databasen.   

 

 

 

Figur 3.3.1: Navnet dør kan relatere til mange begreper og relasjoner selv innen samme språk. IFD gjør det mulig å 

beskrive samme konsept med flere relasjoner og definisjoner, på denne måten kan man forstå samme objekt 

beskrevet på ulik måte. (8) 
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Det er viktig å forstå hvordan IFD er knyttet til IFC. IFD er til for å utnytte IFC enda bedre, et 

supplement til IFC. IFC er formatet som skal kunne leses åpent, IFD er tilleggsinformasjon. Denne 

informasjonen kunne vært lagt inn i IFC men ville komplisert formatet veldig. Vi kan forenklet se på 

IFD som en database med ytterligere informasjon knyttet til informasjonsstrukturen i modellen som 

er IFC. Databasen for IFD kalles IFD-library, denne knyttes til elementer i IFC-modellen gjennom 

GUID, IFDens unike ID. (9) 

GUID’en fra IFD må ikke forveksles med IFC sin egen ID, IFC-GUID. Denne IFC-GUID er 

identifikasjonen til det individuelle objektet i BIM-modellen. Hver eneste HUP-100 søyle i en modell 

har hver sin unike IFC-GUID som identifiserer denne søylen på individnivå. Det finnes ikke to søyler 

med samme IFC-GUID. Kun en IFC-GUID referer til en søyle plassert på bare ett sted i bygningen. 

GUID fra IFD derimot beskriver egenskaper eller konsepter som kan knyttes til objekttypen HUP-100 

søylene. I IFC-filen beskrives HUP-søylen med ulike IFC-egenskaper. For eksempel kan IFCMaterial 

være en slik egenskap. Til hver av egenskapene fins et tilhørende felt for utdypende forklaring av 

egenskapen. Under IFCMaterial vil det i Norge for HUP-100 være naturlig å skrive S355. På kinesisk 

vil dette ikke forstås som Stål, S355. Dette problemet løser IFD da IFD Library inneholder en 

beskrivelse for dette materialet S355 som konsept, på alle språk, sortert på sin id, IFD-GUID. I feltet 

under IFCMaterial vil da IFDGUIDen fylles inn og alle IFC-kompatible programmer verden over kan 

linkes lokalt mot IFD Library og få beskrivelsen forståelig med egenskaper for S355. Det kan derfor til 

et IFC-element legges til flere IFD-GUID’er, en for hvert konsept som behøver en entydig utdyping. I 

tillegg ligger andre relasjoner til hvert av konseptene som kan være av interesse i IFD Library. Dette 

kan være standarder som omhandler S355, kvaliteter osv. Dette kan igjen gi verdier for bruddgrense 

og flytgrense som standarden tillater. På denne måten beriker IFD IFC-modellen med informasjon 

uten at alt dette legges inn i filen.    

IFD-biblioteket er under kontinuerlig utvikling av IFD Library Group som er en samling av fire land: 

Norge, Canada, Nederland og USA. Disse utvikler parallelt sine versjoner som tilpasses og utfyller 

hverandres versjoner og alle baseres på ISO 12006-3. Målet er et universelt bibliotek som beriker 

informasjonsutvekslingen gjennom IFC. En funksjon i IFD Library er at byggevareprodusentene kan 

laste opp informasjon mot biblioteket for å komplettere dette med nye konsepter og relasjoner i 

henhold til deres produkter. I dag er det flere prosjekter som hjelper IFD Library Group med utfylling 

av biblioteket med hovedsakelig informasjon om generelle produkter og deres egenskaper. Etter 

hvert vil det også være mulig å knytte produktblader opp mot biblioteket slik at man kan få oversikt 

over ulike alternativer innenfor samme produkttype. (10) 

Imidlertid er det viktig å presisere at IFD ikke er implementert i programmene benyttet i oppgaven.  
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3.4 IDM 

Åpen BIM representerer en ny vinkling til formidling av informasjon beskrevet og presentert i et 

byggeprosjekt.  Dette innebærer all informasjon om arkitektur, konstruksjonens styrkemessige 

forhold, systembeskrivelser, daglig funksjonskrav, drift- og vedlikeholdsdokumenter og rutiner 

knyttet til bygningens fulle og hele levetid. For at utvekslingen av all denne informasjonen skal gå 

riktig for seg fra distributør til mottaker kreves klare og entydige prosesskrav tilpasset de ulike 

prosjektene. BIM knytter intelligent lagring av informasjon til modellen og IFC sørger for en åpen 

løsning og deling. Selv om IFC kan formidle all tenkelig informasjon er vinklingen til 

modellinformasjonen i IFC definert ut i fra modellens oppbygging, ikke med tanke på hvem som skal 

lese eller utveksle denne informasjonen. Til dette kreves en enighet og samling om egne definisjoner 

og standarder som tar for seg nettopp denne prosessen. Dette er et absolutt krav for at man skal 

kunne oppnå interoperability i praksis. IDM definerer disse kravene.  

IDM står for Information Delivery Manual og er en prosessbeskrivelse. Det er IDM som sier hvilken 

informasjon som skal til hvem til hvilken tid og kvalitet. Prosessbeskrivelsen i BIM-prosjekter er delt 

inn i tre nivåer:  

1. Process Map (PM) er organisering av kommunikasjon i en byggeprosess. Den sier noe om 

hvem som utveksler informasjon med hverandre til hvilken tid. IDM skal være en standard 

som beskriver disse relasjonene og i hvilken rekkefølge denne kommunikasjonen skal skje. 

2. Exchange Requirements (ER) er en spesifisering av hvilken faglig informasjon som utveksles 

og hvordan denne er definert. Sentralt her er at den faglige informasjon er presist og godt 

definert. Det er i ER ikke et krav om teknisk spesifisering.    

3. Functional Parts (FP) er koblingen av det byggfaglige(ER) mot tekniske skjemaer, for 

eksempel IFC2x3. FP er informasjonsenheter på laveste nivå.  

 

                 

 

Ulike IDM’er utvikles for de ulike prosjekttyper og oppgaver. Dette er nødvendig da de ulike 

kategorier oppdrag vil kreve spesifikke prosesskrav. Felles er derimot behovet for retningslinjer 

basert på en standard for hvordan prosessen skal foregå. IDM er en av de tre essensielle elementene 

Figur 3.4.1 – Forklaring på IDM-oppbygging med innhold og relasjoner.  (11) 
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i åpen BIM. Vi kan se på elementene i åpen BIM som en triangel der alle sider må være på plass for 

at informasjonen skal kunne formidles riktig og effektivt. Mangler én av sidene er resultatet lik null. 

IFC er rammeverket som sørger for formidlingen av informasjonen som IFD inneholder, levert etter 

regler og prosessorganiseringen beskrevet i IDM. (12) 

Vi vil ikke her gå mer i dybden når det gjelder IDM da dette ikke er nødvendig for å formidle hvilken 

rolle IDM har. For denne oppgaven er IDM i form av Exchange Requirements (ER) spesielt viktig. Det 

er denne delen som bestemmer hvilken informasjon som skal overføres mellom programmene og 

som er fagspesifikk. ER er således IDM for praktisk programbruk og vil heretter omtales med 

fellesbegrepet IDM. 
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4. Tverrfaglig sammenstilling av IFC-filer 

4.1 Solibri og Navisworks 

I kapittel 2 ble blant annet et bilde fra en kollisjonsjekk i Solibri presentert (figur 2.3.2). Man omtaler 

ofte Solibri, Navisworks og BIM i sammenheng med slike sjekker, da disse rett og slett har svært høy 

funksjonalitet og nytteverdi. Vi skal i det følgende se litt på slike sjekker, å belyse ytterligere 

funksjoner i både Solibri og Navisworks. 

Solibri er foruten et program, også et selskap. Dette selskapet har kun dette ene programmet i sin 

produktportefølje, og Solibris eneste funksjon er nettopp sammenstilling av IFC modeller og ulike 

sjekker i forbindelse med disse. Solibri har flere simuleringer enn Navisworks, og markedsfører seg 

som best på dette. Navisworks kan åpne svært mange filtyper av proprietær art i tillegg til IFC. 

Dessuten har Navisworks flere bruksområder, blant annet prosjektstyring og ulike visualiseringer i 

forbindelse med fremdrift. Disse funksjonene er mest relevante for entreprenører, og faller ut av 

oppgavens kontekst. Det vi var interessert i var kun sammenstilling av IFC-modeller fra RIB sitt 

ståsted. Dermed fremstod de to programmene som tilsynelatende likeverdige. Med unntak av enkle 

konstruksjoner tegnet av oss selv, benyttet vi Hoffsborg 3 som case for hele rapporten. Dette bygget 

skal bli Rambølls nye kontorareal på Skøyen, og kommer som et tillegg til kontorbygget de allerede 

benytter. Dette bygget, og alle figurer i forbindelse med det, er tegnet av Rambølls ingeniører og 

arkitekter. Vi har åpnet deres IFC-filer i Solibri og Navisworks, satt sammen disse og kjørt 

kollisjonssjekker på dem. BIM-modellen av Hoffsborg består av fire IFC filer. Figurene nedfor viser 

disse kronologisk satt sammen i Solibri. 

1. Eksisterende bygg  RIB Revit Structure  Autodesk 

2. Nybygg   RIB Revit Structure  Autodesk 

3. Hele Hoffsborg   ARK ArchiCAD  Graphisoft 

4. Hele Hoffsborg  RIV MagiCAD  Graphisoft 

  
Figur 4.1.1 – Eksisterende RIB Figur 4.1.2 – Eksisterende RIB og ny RIV 

  
Figur 4.1.3 – Eksisterende RIB, ny RIV og ny RIB Figur 4.1.4 – Alle faggrupper 
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Navisworks viser de samme IFC-modellene noe mindre pent. I tillegg krever Navisworks langt mer 

maskinkraft, og oppleves dermed ”tregere” enn Solibri. Nedenfor kan du se tilsvarende bilder vist via 

Navisworks. 

  
Figur 4.1.5 – Eksisterende RIB Figur 4.1.6 – Eksisterende RIB og ny RIV 

  
Figur 4.1.7 – Eksisterende RIB, ny RIV og ny RIB Figur 4.1.8 – Alle faggrupper 

 

Navisworks har dessuten et mye mer omfattende brukergrensesnitt da dette programmet også 

benyttes til langt flere formål enn kun IFC-sjekker.  

Dermed har vi full forståelse for at Navisworks ikke er førstevalget blant rådgivende ingeniører, da 

det krever mer maskinkapasitet, innholder funksjoner beregnet for entreprenører og har et langt 

mer omfattende brukergrensesnitt enn Solibri. Vi vil i det neste kapittelet ta for oss noen av 

funksjonene i Solibri, men vi understreker at Navisworks har tilsvarende funksjoner selv om ikke 

disse vil bli behandlet eller formidlet ytterligere i denne rapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Beskrivelse og FEM-analyse av IFC-modell eksportert fra Revit Structure 

HiO – Hovedoppgave våren 2010 31 

 

4.2 Sjekker i Solibri 

Solibri fremstår meget oversiktlig, og det er egentlig intuitivt hvordan menyene og programmet for 

øvrig skal benyttes. Det store vinduet øverst til venstre er modell treet. Der finner man de fire 

modellene beskrevet i forrige delkapittel. Innenfor disse, velger man hvilken bygning man skal se på, 

hvis det er flere, og deretter etasje. I hver etasje ligger objektene sortert på IFC klasse. I Solibri 

benytter man ikke navnet på klassen, men et mer brukervenlig navn basert på denne. Vinduet 

nederst til venstre finner man ytterligere informasjon om merket element, enten det er et objekt, 

eller en etasje. Helt øverst er det en pulldownmeny og rett under denne, tre knapper; ”modell”, 

”checking” og ”presentation”. Man kan lage bildeserier og filmpresentasjoner innenfor 

”presentation”, men det vi skal se på, er ”checking”. 

Da vi trykket på ”checking” kom et nytt brukergrensesnitt frem. Der fikk vi beskjed om å legge til et 

”ruleset”, og vi valgte da et predefinert regelsett. Solibri kommer med enkelte standard regelsett, 

men det er ingenting i veien for å lage egne. Det er likevel viktig å presisere at disse må 

programmeres, og krever dermed en del kunnskap utover hva det er naturlig at bygningsingeniører 

innehar. Vi var kun ute etter å presentere den prosessen en ordinær Solibribruker benytter, og 

programmering er ikke en del av det.  

 

Figur 4.2.1 – Brukergrensesnittet til Solibri 
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Figur 4.2.2 – De ulike sjekkene øverst og resultatet vises i vinduet 

under. 

Vi fikk opp svært mange ”kritiske” punkter 

når vi kjørte disse sjekkene. Mange av 

disse var lite relevante, og baserte seg 

mer på problematikk rundt definisjoner 

enn reelle problemstillinger. På figurene 

til venstre kan du se et typisk eksempel på 

en slik problemstilling. Døren var 

tydeligvis ikke knyttet til to bestemte 

områder. En IFCDoor må alltid være 

knyttet til to IFCSpace. I dette tilfellet var 

grensene for området definert litt forbi 

dørbladet på den ene siden, og vi fikk 

dermed en dør som ikke førte noen 

steder. Dette er selvsagt ikke et reelt 

problem, og svært mange av ”feilene” er 

av denne sort. 

Det er verdt å merke seg hvor bra 

problemstillingen blir visualisert i Solibri. 

Døren blir presentert i mørkgrønt, og 

området knyttet til den i en lysere tone. 

Man kan også rotere, forstørre og bevege 

seg i alle retninger. Slik har man full 

kontroll over denne problemstillingen, 

hvor konstruert den enn virker. 

Vi forsøkte å finne noen reelle problemer, 

og valgte da å sjekke RIV mot ARK og RIB. 

Da fant vi svært mange kollisjoner, men 

kun med vegger og dekker. Disse 

kollisjonene oppstod primært fordi 

utsparingene til rørføringene ikke var 

modellert. Det ville vært hensiktsmessig 

om disse ble laget da de skal beskrives 

etter NS3420. 
Figur 4.2.3 – Døren er kun knyttet til området til venstre. Det hvite 

feltet mellom de to områdene (rommene) er ikke et definert 

IFCSpace. 

Figurene nedenfor viser noen få utvalgte kollisjoner. Enkelte kollisjoner artet seg litt spesiell. Blant 

annet oppsto det flere kollisjoner mellom betongdekke og varmekabler (ikke vist). Hensikten med 

alle disse meldingene er at man skal legge inn informasjon om tiltak. Svært mange av Solibris 

påståtte kollisjoner markerer man som aksepterte. Etter å ha gått igjennom disse, kan man skrive ut 

en rapport over ikke aksepterte kollisjoner som de ulike ansvarlige fagrepresentative da må endre 

sine modeller med hensyn på. 
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Figur 4.2.4 - Bærende skråtak i kollisjon med tilluft. Figur 4.2.5 - Bærende tak i kollisjon med avtrekk. 

  

Figur 4.2.6 - Bærende tak i kollisjon med tilluft. Figur 4.2.7 - Bærende dekke i kollisjon med avtrekk. 

  

Figur 4.2.8 - Lettbetong vegg i kollisjon med tilluft Figur 4.2.9 - Bindingsverk av stål i kollisjon med avtrekk. 
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5. Beskrivelse etter NS3420 

5.1 IFC-eksport i Revit Structure 2010 

Når man skal forsøke noe nytt, er det ofte hensiktsmessig å begynne forsiktig. Slik kan man enkelt 

kontrollere hvorvidt man har forstått konseptet, og undersøke på en enkel og oversiktlig måte om 

det er gjort riktig, eventuelt fungerer. Når vi først skulle eksportere en modell fra Revit ønsket vi at 

denne skulle innholde så lite som mulig. Vi brukte derfor rammen fra kapittel 2.2, men med 

fotplater. Fremgangsmåten fremstod opplagt da IFC-eksport var tydelig plassert på Revit menyen. Vi 

gav IFC-filen et navn, og åpnet den i Calcus.  

 

 

Calcus krever at man først oppretter et prosjekt og deretter importerer IFC-filens innhold til 

prosjektet. Overføringen gikk ikke smertefritt. Vi ser på figur 5.1.3 at konsollene og fotplatene 

mangler. 

 

 

Figur 5.1.1 – Eksport til IFC i Revit  Structure.  Figur 5.1.2 – Enkel ramme tegnet i Revit Structure. 

Figur 5.1.3 – Vi ser at Calcus så langt kun har funnet bjelken og søylene i rammen. Vi ser at mengdene er kommet 

med, og at elementene ligger i riktig konto. 
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Figur 5.1.4 – Revit Structure har lang liste over koblinger fra objekter i Revit til forskjellige IFC-klasser. Her kan man gå 

inn å endre verdiene under ”IFC Class Name” og dermed ta kontroll over enkelte aspekter ved IFC-eksporten. 

Vi åpnet da IFC-filen i Solibri for å få en følelse av hvor problemet lå. Resultatet var entydig. Også her 

manglet fotplatene og konsollene. Da var det naturlig å anta at problemet lå i Revit Structure 2010. 

Vi oppdaget etter hvert at det fantes en lang liste over IFC-klasser og hvordan Revit skulle eksportere 

disse. ”Structural Connections” stod der som ”not exported”. Da var spørsmålet, hvilken klasse skulle 

vi velge? 

 

Det som kan være en utfordring, og det ser vi allerede nå, er at Revit i denne dialogboksen ikke 

skiller mellom de ulike forbindelsene en konstruksjon kan ha. Nåværende versjon av IFC-formatet er 

2x3, og vi måtte da gå til IAI-Tech for å finne frem til riktig klasse (se figur 3.2.3). Vi trykket oss inn på 

”structural elements domain”, deretter ”entities”. Der kunne vi blant annet velge ”IFCFooting”, noe 

som gav mening med hensyn på fotplaten. Da kunne vi lese hva denne IFC-klassen innebar: 

“Definition from IAI: A part of the foundation of a structure that spreads and transmits 

the load directly to the soil.  
HISTORY New entity in IFC Release 2x2“ 

Denne klassen kan kanskje benyttes for vår fotplate. Vi forsøkte da å erstatte ”structural 
connections; not exported”, med ”structural connections; IFCFooting”. Deretter gjennomførte vi en 
ny IFC-eksport, importerte den i Calcus, og dermed dukket både konsollen og fotplaten opp under 
kontoen ”grunn og fundamenter”. Dette er selvsagt ikke riktig. Fotplaten bør stå under 
”bæresystemer” sammen med bjelken og søyla. Det samme gjelder selvsagt for konsollen. 
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IFCFooting er altså forbeholdt fundamenter noe som fremkommer tydelig om man leser definisjonen 
til IAI en gang til. 

Et annet alternativ er å se på Rambølls bibliotek og hvorvidt deres predefinerte objekter kan 

forbedres. ”Structural connections” er bare en av flere mulige objekttyper. Av figur 5.1.5, ser vi at 

problemet slett ikke kan løses ved å bytte objektkategori. Valgene er svært begrenset. Vi forsøkte å 

bytte til ”structural columns”, og fikk således eksportert til IFC. Calcus klarte da å åpne og finne alle 

objekter, men trodde selvsagt at fotplaten var en søyle. Dermed vil de gitte parametre i ISY 

Beskrivelse (som er gitt av NS 3420) trolig knytte seg opp mot søyle, som i alle fall er feil.    

Rambølls bibliotek innholder svært mange bygningskomponenter som deres medarbeidere har 

utviklet i ”family editor” i Revit. Fotplaten på figur 5.1.5 er et eksempel på en slik komponent, og er 

via ”family category” knyttet opp mot ”structural connections”. Dog viser det seg mulig å overkjøre 

IFC-eksporten av families i Revit. Primært er det ønskelig å bygge opp et bibliotek med nøyaktig 

beskrivende IFC-klasser til hver bygningskomponent. Dette lar seg i teorien gjøre, men det var ikke 

helt lett å oppdage funksjonen. Vi forsøkte å lage egne komponenter i ”family editor”, i 

utgangspunktet fordi vi var missfornøyd med mengdeberegningene i Calcus. Uten å komme inn på 

hvordan man teknisk lager objekter i Revit, er det vesentlig å forklare et par grunnleggende 

prinsipper. Man tegner objektet, og deretter tillegger det egenskaper. Disse egenskapene er primært 

tall og bokstaver, og kan utgjøre volum, vekt, flenstykkelse, osv. Den mest vesentlige egenskapen for 

vår oppgave ligger under ”IFCParameters”, og heter IFCExportAs og IFCExportType. Her kan man 

legge inn nøyaktige IFC klasser og typer, uavhengig av eksport dialogboksen på figur 5.1.4. 

Figur 5.1.5 - Vi kan lage egne objekter i Revit Structure 2010, og dette er plukket fra Rambølls bibliotek. Vi ser at 

mulighetene for å knytte objekter opp mot ulike kategorier er særdeles begrenset. 



 Beskrivelse og FEM-analyse av IFC-modell eksportert fra Revit Structure 

38 HiO – Hovedoppgave våren 2010 

 

Figur 5.1.6 – All informasjon som bygger opp et objekt, er på en eller annen måte gitt, enten av programmet direkte, 

eller av objektets tegner. Vi ser at det er lagt inn en rekke parametre under ”dimentions”. Alle disse er manuelt laget, 

bortsett fra length som er objektstyrt. IFC parameters er en gruppe som ikke står der i utgangspunktet, men hvis man 

trykker på ”Add”, dukker det opp en dialogboks hvor man finner funksjonen ”IFC Parameters”. Kommandoen 

IFCExportAs og IFCExportType fant vi ved å slå opp i Revit Structure 2010 sin brukermanual. (13) 

 

Når man oppretter nye objekter, er det viktig å kvalitetssikre disse. Eksempelet over var på ingen 

måte ment å representere en sannsynlig bjelke, og var kun et testobjekt. Forsøket gikk ut på å 

overkjøre den standardiserte eksportrutinen gitt av IFC-options dialogboksen på figur 5.1.4. Figur 

5.1.6 viser at IFCExportAs er satt til IFCFooting. Dette fungerte. Altså var det mulig å legge til IFC-

parametre på de objektene i Rambøll biblioteket man ønsker skal ha en annen IFC-klasse enn den 

som var satt globalt. 

Denne funksjonen åpner opp en helt ny mulighet for brukerne til å kontrollere IFC-eksporten, og 

detaljnivået i BIM-prosjektet. Det er av vesentlig karakter å belyse hvilke IFC-klasser, og typer, man 

skal benytte til de ulike bygningsobjekter. I forrige kapittel studerte vi IFC-grensesnittet, samt 

datalagring på et overordnet nivå. En fullverdig forståelse for åpen BIM er sammensatt og kompleks 

og bør derfor belyses på en så enkel måte som mulig. Problemstillingen i oppgaven er dessuten av 

en så datateknisk art at det ville vært feil å ignorere datalagringsmekanismene. Det anbefales derfor 

å lese kapittel 3 svært nøye før man går løs på de neste kapitlene. 
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5.2 IFC import i Calcus 5.2 og Solibri 

Skal vi kunne determinere hvorvidt Calcus 

importerer IFC-filer tilstrekkelig godt, er vi 

avhengig av en detaljrik Reviteksport. Det vil si at 

det er hensiktsmessig å inkludere mange IFC-

klasser i prosjektfilen. På denne måten kan vi få 

et så godt inntrykk som mulig av hvorvidt Calcus 

kjenner disse igjen. Vi konstruerte en ny ramme 

bestående av; 

2 stk HEA-100 søyler 

1 stk IPE-200 bjelke 

4 stk stiverplater til IPE-200 med tykkelse 8mm 

4 stk bolteforbindelser M20 

2 stk stålkonsoller 100x100x100 

2 stk fotplater med 4 hull, 5mm tykk 

 

Tabell 5.2.1 viser hvordan de ulike elementene forholder seg til Revit families og hvilken IFC-klasse vi 

ønsket å dedikere disse til. Ettersom ”structural connections” er eneste relevante Revit family for 

bolter, konsoller og fotplater, valgte vi å eksportere disse globalt til IFCMechanicalFastener. Vi vil 

senere se på ”family editor” og direkte objekt eksport tilsvarende det vi gjorde på figur 5.1.6.  

Element Ønsket IFC-klasse Revit family Eksportert IFC-klasse 

HEA-100 søyler IFCCOLUMN Structural columns IFCCOLUMN 

IPE-200 bjelke IFCBEAM Structural beams IFCBEAM 

Stiverplater til IPE-200 med 

tykkelse 8mm 

IFCPLATE Structural stiffeners IFCPLATE 

Bolteforbindelser M20 IFCMECHANICALFASTENER Structural connections IFCMECHANICALFASTENER 

Stålkonsoller 100x100x100 IFCDISCRETEACCESSORY Structural connections IFCMECHANICALFASTENER 

Fotplater med 4 hull, 5mm tykk IFCPLATE Structural connections IFCMECHANICALFASTENER 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2.1 – Detalj av ramme, tegnet i Revit Structure 2010. 

Tabell 5.2.1 
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Da vi så på ”IFCMechanicalFastener” på IAI sine sider (figur 3.2.3), fikk vi opp følgende informasjon: 

 

 

 

 

 

Figur 5.2.2 – Utdrag av IAI sin informasjon om IFCMeachanicalFastener. For ytterligere beskrivelse se figur 3.2.3. 
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Det fremkom tydelig at vi hadde funnet riktig IFC-klasse til bolten. Vi måtte da forsøke en IFC-eksport 

i Revit. Vi valgte IFC-klasser etter tabell 5.2.1 og åpnet filen i Solibri. Ingen av objektene relatert til 

IFC-klassen IFCMechanicalFastener var å finne i modellen. Vi åpnet deretter IFC-filen i Notepad og 

gjennomførte et søk. 

 

 

Vi forsto ikke hvorfor denne feilen inntraff, og 

forsøkte flere ganger på ulike maskiner, men 

problemet vedvarte. Dette er en feil i Revit da 

valgte IFC-klasse ikke er støttet. Vi valgte å gå 

videre med en annen IFC-klasse, IFCMember. 

Eksporten var vellykket. Solibri viste alle 

elementer, men sorteringen ble feil, da 

IFCMEMBER ikke er korrekt IFC-klasse. Se figur 

5.2.4. 

Vi kom i kapittel 3.1 flere ganger inn på at IFC er 

en åpen kildekode. Dette gir oss mulighet til å 

manipulere eksporten. IFC er en fult lesbar fil, og 

denne styrken valgte vi å benytte oss av. 

Eksporten fra Revit lar seg som sagt åpne i 

Notepad. E.1 viser denne eksporten. Vi har 

markert IFC-klassen ”IFCMEMBER” med grønt, 

for å hjelpe deg å finne frem i dokumentet. Det 

viktigste er ikke hva som står i vedlegget, men 

hva vi gjør med IFC-eksporten, for å få frem de 

klassene vi er ute etter. 

 

Figur 5.2.4 – Den reviteksporterte IFC-filen er her åpnet i 

Solibri, og vi ser at fotplate, bolter og konsoller ligger 

under ”Member”. Dette er feil klasse, og et 

beskrivelsesverktøy vil da ikke kunne kjenne igjen 

elementene som noe annet enn member.  

Figur 4.3.3 – IFCMECHANICALFASTENER ble ikke eksportert i Revit. 
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Element Revit family Eksportert IFC-klasse Erstattet IFC-klasse 

HEA-100 søyler Structural columns IFCCOLUMN IFCCOLUMN 

IPE-200 bjelke Structural beams IFCBEAM IFCBEAM 

Stiverplater til IPE-200 med 

tykkelse 8mm 

Structural stiffeners IFCPLATE IFCPLATE 

Bolteforbindelser M20 Structural connections IFCMEMBER IFCMECHANICALFASTENER 

Stålkonsoller 100x100x100 Structural connections IFCMEMBER IFCDISCRETEACCESSORY 

Fotplater med 4 hull, 5mm tykk Structural connections IFCMEMBER IFCPLATE 

 

 

Vi erstattet altså IFCMEMBER i E.1 til IFCMECHANICALFASTENER, IFCDISCRETEACCESSORY og 

IFCPLATE avhengig av hva slags element vi studerte. (Se tabell 5.2.2, tekstboks 5.2.1 og 5.2.2 for 

detaljer). Vi må alltid bruke store bokstaver i IFC-filen da den skiller mellom store og små. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.2.2 – Viser hvilke IFC-klasser vi eksporterte og hva vi erstattet de med. 

Tekstboks 5.2.2 – Utdrag fra den manipulerte reviteksporten. Her ser du endringen vi har gjort i IFC filen. 

#514=DISCRETEACCESSORY('3aMR43Hb91lPYfPsCeZVte',#33,'St\X\E5lkonsoll:St\X\E5lkonsoll 100x100x100:St\X\E5lkonsoll  
#506= DISCRETEACCESSORYTYPE('3SXG8h8c1FsB6ppat_TTp7',#33,'St\X\E5lkonsoll 100x100x100',$,$,$,(#505),'251088','St\X\E5lkonsoll  

#549= DISCRETEACCESSORY ('3aMR43Hb91lPYfPsCeZVyi',#33,'St\X\E5lkonsoll:St\X\E5lkonsoll 100x100x100:St\X\E5lkonsoll  

#703= IFCMECHANICALFASTENERTYPE('2bCwRa_yb9WeSHzp0MHl9m',#33,'M12',$,$,$,(#701,#702),'255215','M12',.NOTDEFINED.); 
#714=IFCMECHANICALFASTENER('3aMR43Hb91lPYfPsCeZStN',#33,'Bolt muttere skiver:M12:M12:255215',$,'M12',#713,#710,'255215'); 
#769= IFCMECHANICALFASTENER ('3aMR43Hb91lPYfPsCeZSmu',#33,'Bolt muttere skiver:M12:M12:255232',$,'M12',#768,#765,'255232'); 
#925= IFCMECHANICALFASTENER ('3aMR43Hb91lPYfPsCeZSF9',#33,'Bolt muttere skiver:M12:M12:256753',$,'M12',#924,#921,'256753'); 
#954= IFCMECHANICALFASTENER ('3aMR43Hb91lPYfPsCeZS8Q',#33,'Bolt muttere skiver:M12:M12:256802',$,'M12',#953,#950,'256802'); 
 
#856=IFCPLATE ('3aMR43Hb91lPYfPsCeZS0F',#33,'Fotplate m 4 hull:5mm:5mm:256311',$,'5mm',#855,#852,'256311'); 
#848=IFCPLATETYPE('3aMR43Hb91lPYfPsCeZS7X',#33,'5mm',$,$,$,(#847),'256311','5mm',.NOTDEFINED.); 
#895=IFCPLATE('3aMR43Hb91lPYfPsCeZS1_',#33,'Fotplate m 4 hull:5mm:5mm:256326',$,'5mm',#894,#891,'256326'); 

#895=IFCPLATE('3aMR43Hb91lPYfPsCeZS1_',#33,'Fotplate m 4 hull:5mm:5mm:256326',$,'5mm',#894,#891,'256326'); 

 

Tekstboks 5.2.1 – Utdrag fra E.1. Her ser du litt av den Revit eksporterte IFC filen. De grønne feltene markerer hvor vi må 

endre. 

#514=IFCMEMBER('3aMR43Hb91lPYfPsCeZVte',#33,'St\X\E5lkonsoll:St\X\E5lkonsoll 100x100x100:St\X\E5lkonsoll 

#506=IFCMEMBERTYPE('3SXG8h8c1FsB6ppat_TTp7',#33,'St\X\E5lkonsoll 100x100x100',$,$,$,(#505),'251088','St\X\E5lkonsoll 

#549=IFCMEMBER('3aMR43Hb91lPYfPsCeZVyi',#33,'St\X\E5lkonsoll:St\X\E5lkonsoll 100x100x100:St\X\E5lkonsoll  

#703=IFCMEMBERTYPE('2bCwRa_yb9WeSHzp0MHl9m',#33,'M12',$,$,$,(#701,#702),'255215','M12',.NOTDEFINED.); 
#714=IFCMEMBER('3aMR43Hb91lPYfPsCeZStN',#33,'Bolt muttere skiver:M12:M12:255215',$,'M12',#713,#710,'255215'); 
#769=IFCMEMBER('3aMR43Hb91lPYfPsCeZSmu',#33,'Bolt muttere skiver:M12:M12:255232',$,'M12',#768,#765,'255232'); 
#925=IFCMEMBER('3aMR43Hb91lPYfPsCeZSF9',#33,'Bolt muttere skiver:M12:M12:256753',$,'M12',#924,#921,'256753'); 
#954=IFCMEMBER('3aMR43Hb91lPYfPsCeZS8Q',#33,'Bolt muttere skiver:M12:M12:256802',$,'M12',#953,#950,'256802'); 
 
#856=IFCMEMBER('3aMR43Hb91lPYfPsCeZS0F',#33,'Fotplate m 4 hull:5mm:5mm:256311',$,'5mm',#855,#852,'256311'); 
#848=IFCMEMBERTYPE('3aMR43Hb91lPYfPsCeZS7X',#33,'5mm',$,$,$,(#847),'256311','5mm',.NOTDEFINED.); 
#895=IFCMEMBER('3aMR43Hb91lPYfPsCeZS1_',#33,'Fotplate m 4 hull:5mm:5mm:256326',$,'5mm',#894,#891,'256326'); 
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Figur 5.2.6 – Vi ser at Calcus ikke har fått med seg IFC-klassene; IFCDISCRETEACCESSORY og IFCMECHANICALFASTENER 

Figur 5.2.5 – Etter å ha åpnet den modifiserte IFC-

filen, kom alle objekter i riktig kategori. 

Når vi da forsøkte å åpne denne manipulerte IFC-

filen i Solibri, så vi at alle de elementene som før 

havnet under IFC-klassen IFCMember, nå havner i 

korrekt klasse. Se figur 5.2.5. 

Vi har altså skrevet om en IFC-eksport fra Revit, slik 

at den virker tilsynelatende som den skal. Endringene 

vi gjorde var minimale, og dermed også enkle å 

gjennomføre, selv for personer uten datateknisk 

bakgrunn.  

Import av IFC-filen i Calcus var mislykket. Calcus fant 

ikke IFCDiscreteAccessory og IFCMechanicalFastener. 

Dette er på ingen måte overraskende da Calcus 

primært er tiltenkt en tidligfaselønnsomhetsanalyse. 

Dog er Calcus eneste produkt som kan åpne IFC-filer, 

for deretter å eksportere videre til XML og ISY 

Beskrivelse. Altså fremstår beskrivelse fra Revit, via 

IFC til Notepad og Calcus via XML og deretter ISY 

Beskrivelse som en tung vei når detaljnivået til Calcus 

heller ikke er tilstrekkelig.  
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Hvis man går på ”pulldownmenyen” og velger; verktøy, oppsett og generelt, åpnes en dialogboks. 

Velger man da fanen ”IFC” får man opp følgende liste over støttede IFC-klasser. 

IfcBeam 

IfcColumn 

IfcDoor 

IfcRamp 

IfcRoof 

IfcSlab 

IfcStair 

IfcRailing 

IfcWall 

IfcWallStandardCase 

IfcWindow 

IfcCovering 

IfcOpeningElement 

IfcBuildingElementProxy 

IfcFlowFitting 

IfcFlowTerminal 

IfcFlowController 

IfcEnergyConversionDevice 

IfcFurniture 

IfcFurnishingElement 

IfcFlowTreatmentDevice 

IfcFlowMovingDevice 

IfcFlowStorageDevice 

IfcPlate 

IfcMember 

IfcFooting 

IfcCurtainWall 

Tabell 5.2.3 – IFC-klasser Calcus har støtte for. 

 

Test av parameterspesifikk IFC-eksport i Revit Structure 

Hva om vi hadde gitt objektene innenfor ”structural connections” egne IFC-parametre, og eksportert 

disse direkte som IFCPlate, IFCDiscreteAccessory og IFCMechanicalFastener? Metoden ble enkelt 

forklart i kapittel 5.1, og er særdeles effektiv, men har dessverre samme svakhet som den globale 

IFC-eksporten. Samtlige IFC-klasser er dessverre ikke støttet. Tabellen nedenfor illustrerer forsøket. 

IFCExportAs er IFC-parameteren vi gav det enkelte objekt. Ytterligere spesifisering er mulig, ved å 

legge til IFCExportType der det er relevant. 

Element IFCExportAs IFCExportType Revit family 

HEA-100 søyler IFCCOLUMN  Structural columns 

IPE-200 bjelke IFCBEAM  Structural beams 

Stiverplater til IPE-200 med 

tykkelse 8mm 

IFCPLATE  Structural stiffeners 

Bolteforbindelser M20 IFCMECHANICALFASTENER Bolt Structural connections 

Stålkonsoller 100x100x100 IFCDISCRETEACCESSORY Bracket Structural connections 

Fotplater med 4 hull, 5mm tykk IFCPLATE  Structural connections 

 

 

Dette forsøket var mislykket. IFCDiscreteAccessory og IFCMechanicalFastener ble ikke eksportert 

direkte, men overkjørt av den globale IFC-eksporten som dedikerte structural connections til 

IFCMember. Fotplaten ble eksportert akkurat som forventet, da IFCPlate er en støttet IFC-klasse. For 

Calcus sin del var dette forsøket uansett ikke spesielt relevant, da IFC-klassene ikke er støttet der 

heller. Så langt viser det seg at Solibri er eneste program som har støtte for disse IFC-klassene.  

 

Tabell 4.3.4 – Her ser vi den parameterspesifikke eksportinformasjonen. 
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Figur 5.3.1 – Calcus tolker benevningene feil med hensyn på 

beskrivelse. 

5.3 Den lange veien: Revit – IFC – Calcus – XML - Beskrivelse 

Kort oppsummert har vi til nå oppdaget følgende. 

 En hel del IFC-klasser er rett og slett ikke støttet av Revit. Dette begrenser IFC-filen. 

 Calcus klarer uansett ikke å lese flere IFC-klasser enn de listet opp i tabell 5.2.3. 

Etter at ISY Calcus har importert IFC-modellen fra Revit Structure eksporteres denne til XML. Det er 

denne overføringen som blir den siste i den lange veien fra modellen i Revit til beskrivelsen i ISY 

Beskrivelse. Igjen benyttet vi rammen som testmodell.  

Element IFCExportAs Revit family 

HEA-100 søyler IFCCOLUMN Structural columns 

IPE-200 bjelke IFCBEAM Structural beams 

Stiverplater til IPE-200 med tykkelse 8mm IFCPLATE Structural stiffeners 

Bolteforbindelser M20 IFCMEMBER Structural connections 

Stålkonsoller 100x100x100 IFCMEMBER Structural connections 

Fotplater med 4 hull, 5mm tykk IFCPLATE Structural connections 

 

 

Vi importerte IFC-filen i Calcus, og fikk 

da bekreftet at overføringen var delvis 

vellykket. Delvis er riktig ord å bruke 

her, for nå så vi ikke bare på IFC-

klassene. Denne informasjonen skulle 

videreformidles til ISY beskrivelse, og 

det så ut til at en hel del av 

bygningsobjektene hadde feil mengder 

eventuelt benevning. På figur 5.3.1 kan 

man se at det står 6.0 under kolonnen 

mengde på HEA 100 søylen. Nettopp 

fordi det var to søyler på hver 3m. 

Antall meter søyle er uinteressant 

informasjon for ISY Beskrivelse da stål 

skal oppgis i kg. Videre så vi at IPE200 

avstiverne var oppgitt i m2. Vi valgte å 

se bort fra denne problemstillingen 

foreløpig og eksporterte til XML.  

 

Tabell 5.3.1 – Eksportinformasjon fra Revit 



 Beskrivelse og FEM-analyse av IFC-modell eksportert fra Revit Structure 

46 HiO – Hovedoppgave våren 2010 

 

Tekstboks 5.3.1 – Her står all informasjon som er 

blitt med fra søylene. <Element> betyr ”start på 

element” og </Element> betyr ferdig med 

element. Slik kan man lese og forstå det meste på 

en XML fil. Legg merke til de merkede linjene, og 

informasjonen på disse. 

Figur 3.5.2 – Vanskelig å vite hvilke objekter som er hva. Navnsettingen er for dårlig. 

Etter å ha åpnet filen i Beskrivelse, fremkom det 

tydelig at mengdene var feil også der. Spørsmålet var 

om denne feilen lå i XML-filen, eller importen av IFC i 

Calcus. XML er på samme måte som IFC en lesbar 

filtype, dermed sjekket vi manuelt om informasjonen 

var tilstedet i denne. 

Vi observerte at informasjonen i BIM-modellen fra 

Revit rett og slett mistet data for hvert program den 

var innom. XML-filen har kun 10 % av størrelsen til IFC-

filen (B.1). Uavhengig av informasjonstap burde Calcus 

gitt brukeren mulighet til å velge hvilke enheter som 

skal benyttes for de ulike elementene. Dette 

begrensede utgangspunktet medførte at den eneste 

fordelen modellen gav oss var en komplett liste over 

objekter med feil benevning under kontoplanen fra 

Calcus. Navnene på postene var heller ikke 

tilfredsstillende. Post nummer 1 er ”HEA100”. Vi 

hadde ingen holdepunkter for å anta at dette var en 

søyle. Vi visste at det var det, men hvis modellen 

hadde vært et helt bygg, og ikke bare en liten ramme, 

ville vi hatt problemer med å holde styr på hva de 

ulike objektene var. Stiverplaten het ”IPE 200 t=8” og 

fotplatene ”5mm”. Heldigvis var navnsettingen en 

relativt smal sak og ordne. 

 

<Element> 

<Glid>{72a8fb16-e1dc-43f0-a762-59d105f63d5f}</Glid> 

<ElementGuid></ElementGuid> 

<DelProsjektID>1</DelProsjektID> 

<OrgNummer></OrgNummer> 

<MengdeGrunnlag>0</MengdeGrunnlag> 

<Mengde>6</Mengde> 

<Pris>0</Pris> 

<Sum>0</Sum> 

<Enhet>m</Enhet> 

<Nummer>001</Nummer> 

<Årskostnad>Nei</Årskostnad> 

<Miljøkostnad>Nei</Miljøkostnad> 

<Beskrivelse></Beskrivelse> 

<Merknad></Merknad> 

<Brann></Brann> 

<Entreprise></Entreprise> 

<Fase></Fase> 

<Lyd></Lyd> 

<Navn>HEA100</Navn> 

<Nybygg>Nybygg</Nybygg> 

<Signatur>SS</Signatur> 

<Versjon>1</Versjon> 

<Ak1></Ak1> 

<Ak2></Ak2> 

<Ifd_Kode></Ifd_Kode> 

<Ifd_Text></Ifd_Text> 

</Element> 
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Vi kan endre navn i Calcus, og bruke IFC-modellen som hjelpefigur. Eller vi kan endre navn i Rambølls 

bibliotek, slik at man aldri trenger å tenke på problemstillingen igjen. Uansett hva man velger, er 

resultatet meget skuffende. Vi må huske på at vi brukte svært mye tid på å få en god overføring med 

nokså riktige IFC-klasser. Etter eksporten til XML, var all informasjon om klasser, mengder og typer 

fullstendig borte.  

På bakgrunn av denne enkle rammen, vil da gangen i beskrivelsen være følgende: 

1. Bytt navn i Calcus på objektene slik at du vet hva de er, eksporter deretter til XML. 

2. Regn om antall meter bjelke og søyle til kg stål og bytt enhet. 

3. Regn om antall kvadratmeter avstiverplater til kg stål, vurder å legge disse til bjelken og 

beskriv disse innenfor bjelkeposten. Oppgi at sveising er inkludert. 

4. Gjør tilsvarende for fotplaten og søylen. 

5. Boltenes mengder skal oppgis i stk. 

6. Regn om konsollen til kg. 

7. Deretter kan vi finne riktig kode og matrise via NS3420 og fylle ut denne. 

Vi fulgte denne gangen (se B.1), og fikk således bekreftet at konsumert tid var altfor høy med tanke 

på den automatikken man burde forvente og alt arbeidet som lå bak. I teorien, og med den 

informasjon IFC-filen innehar, burde beskrivelsen gått langt enklere for seg. Alle mengder burde 

selvsagt vært i henhold til NS3420, med mulighet for å få opp all IFC-lagret informasjon om både 

tykkelser, lengde, bredde, posisjon, kvaliteter osv. Punkt 7 burde ideelt sett programmet gjort for 

oss, da IFC-filen i prinsippet er detaljert nok til å kunne determinere hvilken matrise vi skal benytte i 

NS3420. Prosessen burde i sin enkelthet gått ut på å fylle ut eller kontrollere matrisene, eventuelt 

spleise postene slik vi foreslo i punkt 2 og 3. I tillegg burde det være å forvente at ”dimensjon”, 

”antall” og ”material” er ferdig utfylt. I praksis må alt gjøres manuelt. Ettersom beskrivelse er en 

meget regulert prosess, og i tillegg først og fremst handler om å konkretisere samme informasjon 

som på tegningen, er det uforståelig at ISY ikke har kommet lengre. Dog er det naturlig å anta at en 

IFC-import direkte i beskrivelse ville vært et betydelig fremskritt fremfor veien gjennom XML-

formatet og Calcus. Feilkildene blir for mange, og datatapet for stort.  

Likevel støtter ISY Calcus 27 IFC-klasser av ulik relevans for vårt bruk. Man kan på bakgrunn av disse 

sette opp følgende kompatibilitetstabell. 

Element ISY Calcus IFC 2x3 

Bjelker IFCBeam IFCBeam 

Søyler IFCColumn IFCColumn 

Vegger IFCWallStandardCase IFCWallStandardCase 

Utsparing i vegger IFCOpeningElement IFCOpeningElement 

Dekker IFCSlab IFCSlab 

Utsparing i dekker IFCOpeningElement IFCOpeningElement 

Tak IFCRoof IFCRoof 

Ramper IFCRamp IFCRamp 

Fundament IFCFooting IFCFooting 

Peler IFCFooting* IFCPile 

Strekk/trykkarmering IFCMember* IFCReinforcingBar 

Annen armering IFCMember* IFCReinforcingElement 

Konsoller IFCMember* IFCDiscreteAccessory 
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Fotplate IFCPlate IFCPlate 

Bolteforbindelser IFCMember* IFCMechanicalFastener 

Trapper IFCStair IFCStair 

Tabell 5.3.2 – På bakgrunn av overnevnte tester og tabell 5.2.3, kan vi generalisere IFC kompatibiliteten til ISY Calcus.  
* Disse klassene er ikke i henhold til IFC-grensesnittet. 

I tabell 5.3.2 ser man hvilket IFC-klasser man bør benytte i Revit Stucture for å få maks effekt ved en 

overføring til ISY Calcus. I tillegg vises det i høyre kolonne hvilket IFC-klasser IFC-grensesnittet legger 

opp til for de samme elementene.  

Ettersom navnsetting og mengder blir feil eller mangelfull, har det faktisk ingenting å si hvilket IFC-

klasser man velger å benytte til de forskjellige objekter. Eneste relevante attributt for IFC-klassen 

viser seg å være hvilken enhet Calcus relaterer til objektet. Ettersom enheten er feil med hensyn på 

beskrivelse etter NS3420, hjelper det svært lite. Stefan Johnsen verifiserte problemstillingen. (14) 

Man får ikke endret enhetene i Calcus. I tillegg presiserte han at mengdene er beregnet av Calcus på 

bakgrunn av geometridata i IFC-filen, og ikke informasjonen som er knyttet opp mot objektet av 

modellverktøyet. Årsaken var at mengdene lagres ulikt i Revit, Tekla, DDS, ArchiCAD osv. Dette 

vanskeliggjør tolkningene for andre programvareutviklere. Da objektets fysiske størrelse danner 

grunnlaget for beregninger i Calcus, er det meget viktig at objektene er tegnet så presise som mulig. 

Altså vil marginale feil i Rambølls bibliotek kunne gi store utslag når mengdene summeres opp i for 

eksempel et beskrivelsesverktøy.  

Stefan Johnsen informerte oss om at det nå jobbes med å utvikle egen IFC-import for ISY Beskrivelse. 

(14) Hovedproblemet med Calcus er som vi presiserte feil mengdehåndtering og informasjonstap i 

forbindelse med konverteringen til XML. Årsaken er opplagt. Calcus er ikke ment til å overføre IFC-

modeller til beskrivelse, og nettopp derfor er det urettferdig kun å se på denne funksjonen i 

bedømmelsen av Calcus som programvare. Hvorvidt det er å anbefale og benytte IFC-modellen til å 

utarbeide beskrivelse, er ikke helt avklart. Fordelen er at postene vil komme inn i Beskrivelse, men 

utfordringene kan også bli for store med dette. Eneste måten å verifisere en potensiell 

tidsbesparelse eller redusert arbeidsmengde på er å utarbeide en beskrivelse for et større prosjekt. 

Dog vet vi at resultatet vil være en enorm mengde poster med feil mengder og uttydelige navn. 

Kontrolljobben ved et slikt prosjekt blir så stor at man trolig kan gjøre hele jobben manuelt. Dog 

holder vi muligheten åpen for en liten tidsgevinst. Uansett mener vi implementeringen av disse 

rutinene i en bedrift blir tullete når en ny versjon av ISY Beskrivelse med direkte IFC-import entrer 

markedet kort tid etter denne oppgaven er ferdig. Dessuten opplever vi omstendighetene rundt 

dataene som så komplekse, at metoden rett og slett ikke egner seg for ordinært bruk. På bakgrunn 

av dette resonnementet forlater vi ISY sin programvare, og forsøker med tilsvarende metode på 

deres eneste konkurrent i Norge, Focus Anbud. 

 

 

 

 

 



 Beskrivelse og FEM-analyse av IFC-modell eksportert fra Revit Structure 

HiO – Hovedoppgave våren 2010 49 

 

5.4 Focus Anbud 

Focus Anbud 2010 har hatt egen IFC-importfunksjon i noen år, og således er det naturlig å anta at de 

har et konkurransefortrinn nettopp der. For å kunne sammenligne funksjonaliteten med ISY sitt 

system, faller det seg naturlig å benytte tilsvarende metode. Vi husker hvordan Revit ikke aksepterte 

IFC-klassene IFCMechanicalFastener og IFCDiscreteAccessory, og hvordan vi modifiserte IFC-filen via 

tekstmanipulering i Notepad. Den samme filen lot seg åpne i Solibri, og klassene viste seg å være 

korrekte etter manipulasjonen. Nå vil vi forsøke å importere samme modifiserte ramme i Focus 

Anbud. For ordens skyld følger eksportinformasjonen i tabell 5.4.1. Rammen er fortsatt den samme 

som på figur 5.2.4. 

Element IFCExportAs IFCExportType Revit family 

HEA-100 søyler IFCCOLUMN  Structural columns 

IPE-200 bjelke IFCBEAM  Structural beams 

Stiverplater til IPE-200 med 

tykkelse 8mm 

IFCPLATE  Structural stiffeners 

Bolteforbindelser M20 IFCMECHANICALFASTENER Bolt Structural connections 

Stålkonsoller 100x100x100 IFCDISCRETEACCESSORY Bracket Structural connections 

Fotplater med 4 hull, 5mm tykk IFCPLATE  Structural connections 

 

 

For å gjøre en lang historie kort, så gikk ikke dette så bra. Vi 

fikk opp en feilmelding, ca tre sekunder etter at importen ble 

forsøkt startet. Årsaken kan være vrien å determinere, og 

heller ikke så viktig, ettersom vi raskt fant ut at Focus Anbud 

har støtte for langt færre IFC-klasser enn hva vi hadde håpet. 

Når vi forsøkte å åpne den ordinære IFC-filen med 

eksportinformasjon tilsvarende tabell 5.4.2, fikk vi opp en 

importveiviser. 

Element IFCExportAs Revit family 

HEA-100 søyler IFCCOLUMN Structural columns 

IPE-200 bjelke IFCBEAM Structural beams 

Stiverplater til IPE-200 med tykkelse 8mm IFCPLATE Structural stiffeners 

Bolteforbindelser M20 IFCMEMBER Structural connections 

Stålkonsoller 100x100x100 IFCMEMBER Structural connections 

Fotplater med 4 hull, 5mm tykk IFCPLATE Structural connections 

 

Tabell 5.4.1 – Eksport informasjon. 

Tabell 5.4.2 – Eksport informasjon. 

Figur 5.4.1 – Feilmelding ved import av 
manipulert IFC-fil. 
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Denne veiviseren var ikke så enkel å forstå, men vi skal forsøke å forklare den relativt grundig 

senere. I første omgang er det nyttig å notere seg første steg av importen, og de begrensninger som 

tilsynelatende ligger i denne. Vi ser på figur 5.4.2 at IFCColumn og IFCBeam er de eneste IFC-klassene 

Focus Anbud klarte å finne. ISY Calcus fant både IFCPlate og IFCMember, men i Focus Anbud er de 

ikke funnet. Hvis man studerer IFC-klassene under de andre fagene, oppdager man langt flere 

klasser. Totalt har vi 24 elektrokomponenter, 42 VVS komponenter og 66 elektro og VVS 

komponenter. Bygningselementer har sju IFC-klasser. 

Disse sju IFC-klassene er dessverre det totale antall IFC-klasser Focus Anbud har støtte for. 

Gjengangere i samtlige BIM-verktøy som IFCMember og IFCPlate, er utelatt. Dermed vet vi hvorfor 

importen av rammen beskrevet i tabell 5.4.2 kun finner søyle og bjelke, men hva er årsaken til 

feilmeldingen når vi forsøkte å laste inn den manipulerte IFC-filen med klassene 

IFCDiscreteAccessory og IFCMechanicalFastener? Som tidligere påstått er det ikke så viktig, da 

klassene uansett ikke er støttet. Dog finner vi det naturlig å anta at IFC-importen i Focus Anbud er 

langt mer følsom for ”feil” enn andre BIM-verktøy. Den gangen internett var relativt nytt eksisterte 

det mange nettlesere. Vi hadde Internet Explorer, Netscape, Voyager, Aweb, IBrowse, Safari, Opera 

etc. Disse kunne vise samme internettside forskjellig, nettopp fordi de tolket HTML koden ulikt (noen 

kanskje feil?). Antageligvis er denne analogien gjeldene for IFC-håndteringen i de respektive BIM-

verktøy, og Focus Anbud har en ”streng” aksept for hva som er ”riktig” IFC-kode. Hvorvidt denne litt 

søkte påstanden er korrekt eller ei, er underordnet det faktum at importen uansett ikke ville vært 

vellykket da IFC-klassene ikke er støttet. Dermed forlater vi denne diskusjonen og aksepterer at IFC-

modellen kun må innholde IFC-klassene under kategorien bygningselementer på figur 5.4.2. 

Figur 5.4.2 – Importveiviseren i Focus Anbud. Det er viktig å notere hvordan IFC-klassene her er dypt redusert i forhold 

til andre BIM verktøy.  
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Disse klassene er meget elementære, og det store spørsmålet er hvordan vi skal definere fotplater, 

bolteforbindelser, avstivere og konsoller når klassene er av et så begrenset antall? Vi kontaktet Olav 

Dammen (15), og fikk forklart at IFC-grensesnittet uansett ikke er godt nok til den detaljeringen 

beskrivelse innebærer. Han forklarte at en vegg ville bestå av mange sjikt, bl.a.  

 Utvendig kledning 

 24 x 48 lekter 

 Vindsperre 

 48 x 148 stendere med isolasjon 

 Dampsperre 

 48 x 48 lekter med isolasjon 

 Innvendig kledning 

Disse bygningsdelene skal alle ligge under IFCWall, men den informasjonen er ikke lagret i IFC-

modellen. Denne spesifikke problemstillingen møter ikke byggavdelingen hos Rambøll da de primært 

konsentrerer seg om bærende konstruksjoner og konstruksjonselementer. Dog er det et vesentlig 

poeng at informasjonen lagret under IFCWall ikke er tilstrekkelig spesifisert til å opprette disse ni 

elementene. Focus Anbud har dermed følgende tilnærming til problemet. IFCWall leses inn som et 

element og man må manuelt sette inn ”delytelser” (det samme som NS-koder). Altså må man 

spesifisere alt manuelt i Focus Anbud, IFC-filen gir oss mengdene gitt av geometrien til elementet 

IFCWall. For oss som primært studerer bærende konstruksjoner møter vi tilsvarende problemstilling 

når man skal spesifisere forskaling og armering til en IFCWall. Dog er problemet langt mer innfløkt 

når man skal legge inn armering i en vegg. Veggen er oppgitt i m2 eller m3, men hvordan skal man da 

beregne antall kg minimumsarmering? Er det rimelig å forvente at slike mengder regnes ut av et 

beskrivelsesprogram? Vi mener armeringen må ligge i IFC-modellen, og således være 

forhåndsutregnet. Beskrivelsesprogram burde i all hovedsak konsentreres rundt opptelling og 

utregning av mengder direkte fra modellen, men som vi ser aksepterer ikke programmet noen grad 

av detaljering overhodet. Tabell 3.2.1 tar for seg de relevante IFC-klasser for bygg sett fra RIB og 

entreprenør, men kun syv av disse er representert i Focus Anbud. Hvordan skal man kunne beskrive 

noe som helst når man kun får inn basiselementer som vegg, søyle, bjelke, dekke, dør og vindu? Det 

er to tilnærminger til dette problemet. 

1. Man kan importere de IFC-klassene som lar seg importere, og legge inn de resterende 

elementene på en annen måte. 

2. Eller man kan forsøke å tvinge de ikkestøttede IFC-klassene inn via en støttet IFC-klasse. 

 

Import i Fokus Anbud 

Det er klart at det falt seg mest naturlig i det minste å forsøke og lese inn plater og konsoller ved 

hjelp av en støttet klasse. Hvorvidt dette ville fungere anså vi som helt åpent. Dermed syntes det 

åpenbart at de sju klassene vi hadde til rådighet burde benyttes under dette forsøket. Vi skal nå 

presentere et forsøk på å overføre hele rammen til Focus Anbud ved hjelp av å benytte feil IFC-

klasser. Vi skal altså eksportere en ny IFC-fil fra Revit Structure og gi de ulike elementene følgende 

IFC-klasser. 
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Element IFCExportAs Revit family 

HEA-100 søyler IFCCOLUMN Structural columns 

IPE-200 bjelke IFCBEAM Structural beams 

Stiverplater til IPE-200 med tykkelse 8mm IFCBEAM Structural stiffeners 

Bolteforbindelser M20 IFCBEAM Structural connections 

Stålkonsoller 100x100x100 IFCCOLUMN Structural connections 

Fotplater med 4 hull, 5mm tykk IFCWALL Structural connections 

 

Tabell 5.4.3 – Eksport informasjon. 

Ifølge NS3420 og tradisjonell beskrivelsesskikk, er det intet i veien for å slå sammen enkelte poster. 

Fotplaten kan gjerne beskrives i søyleposten, og avstiverne i bjelke posten. Bolter og konsoller er det 

på sin side naturlig å beskrive i egne poster, noe også NS3420 legger opp til. I dette litt spesielle 

eksperimentet var det ikke vår hensikt å slå sammen noe som helst, men vi ønsket å få inn de 

enkelte elementene med nøyaktige mengder. Det vi håpet at skulle skje når vi importerte denne 

filen, var at Focus Anbud klarte å regne ut mengdene til de enkelte elementene. Konsoller kan man 

ifølge NS3420, oppgi i stk eller kg. Boltene skal regnes ut i stk. Fotplatene valgte vi å gi fullstendig feil 

IFC-klasse, men det var en anelse logikk bak dette valget. IFCWall er anvendelig nettopp fordi plater 

gjerne er oppgitt i m2 eller m3. Fotplaten kan gjerne oppgis i kg, men for å kunne determinere 

hvorvidt metoden fungerer anså vi det som hensiktsmessig å inkludere flere IFC-klasser enn nettopp 

de som falt seg mest naturlig. Dette eksperimentet vil vi gå nøye igjennom, og samtidig gi en kort 

innføring til IFC-håndteringen i Focus Anbud. 

Etter en IFC-eksport i Revit Structure, bør man alltid sjekke filens egenskaper i Solibri. Du ser av figur 

5.4.3, at de eksporterte klassene er korrekt lest der. Det som overrasket oss var at de fire hullene i 

hver av de to fotplatene hadde blitt egne ”objekter” kalt opening. Av ren nysgjerrighet sjekket vi IFC-

filen i Notepad. 

 

 

Altså får åpninger i vegger egen IFC-klasse. Dette er faktisk veldig ryddig, da åpninger i vegger prises 

ifølge NS3420 på bakgrunn av størrelse. Hvis åpningen er mindre enn en gitt størrelse, skal ikke 

åpningen trekkes fra på mengdene. Dermed kan de enkelte beskrivelsesprogram benytte seg av 

denne IFC-klassen til å beregne korrekte mengder ved å sette grensebetingelser tilsvarende de i 

NS3420. I tillegg kan man på bakgrunn av IFCOpeningElement beregne eventuelle lister og foringer 

rundt åpningen. Beklageligvis er vi veldig klar over at denne IFC-klassen blir ignorert av Focus Anbud 

da den ikke er støttet.  

#950=IFCOPENINGELEMENT('08$h_9TBr1nehF_89wI58e',#33,'Fotplate m 4 hull:5mm:5mm:256311:1',$,'Opening',#949,#948,'256311'); 

 
Tekstboks 5.4.1 – Utdrag av IFC-filen lest i Notepad. Det er tydelig at IFCOpeningElement opprettes automatisk under 

reviteksporten. 
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Figur 5.4.3 – Her ser vi IFC-filen åpnet i Solibri. Legg merke til at alle klassene er blitt riktige, men at vi har fått egne klasser 

for ”opening”. 

Da vi importerte filen fikk vi opp 

importveiviseren. Nå skal vi gå litt i 

dybden av denne og samtidig titte litt 

på Focus Anbuds elementhåndtering.  

Vi har allerede kommentert Trinn 1 

av denne. Her velger man hvilket av 

de syv støttede klassene man ønsker 

å importere. I tillegg får man en 

oversikt over antall funnet elementer 

innenfor hver klasse. Hvis vi tar en 

rask opptelling, ser vi at alle 

elementene med unntak av 

åpningene er funnet. Dette lover 

godt for beskrivelsen.  

 

Det neste trinnet tar for seg en oversetting av elementer. Det som virker rart fra vårt synspunkt er 

nettopp hvordan Focus Anbud velger å håndtere de ulike elementene innenfor sine syv IFC-klasser. 

Programmet krever at man lager et forhåndselement som svarer til hver av de representerte 

elementene i IFC-filen. Dette lokale Focus Anbud elementet kan man gi ulike egenskaper, men 

krever selvsagt en relativt stor mengde manuelle opperasjoner. IFC-ID er navnet elementet har fått 

under IFC-eksporten, og må ikke forveksles med IFC-klasser. Her snakker vi om navnet på et entydig 

element, se tabell 5.4.4 for detaljert informasjon. Element-ID er faktisk elementets nummer, noe 

Figur 5.4.4 – Importveiviseren trinn 1 i Focus Anbud.  

 



 Beskrivelse og FEM-analyse av IFC-modell eksportert fra Revit Structure 

54 HiO – Hovedoppgave våren 2010 

 

som fort kan føre til missforståelser. ”Åpne fil” 

kan være hensiktsmessig hvis man har 

opprettet en ”focus element mapping fil”. 

Denne filen er en oversetter, og er absolutt 

nyttig om man har mange IFC-ID’er som svarer 

til samme element-ID. Eller om man av en eller 

annen grunn har ulike navn på IFC-ID’ene og 

Element ID’ene. Det er essensielt å påpeke at 

oversettingen ikke er nødvendig om disse har 

samme navn. 

Trinn 3 tar for seg de elementdatabasene som 

man ønsker å søke igjennom. Holteprosjekt 

leverer en erfaringsbank, med en rekke 

elementer som kan være relevante, men denne 

har ikke vi til rådighet. Uannsett ville det blitt 

en rimelig stor ”mappe jobb” da alle 

elementene i Revit Structure er tegnet av 

Rambøll, og omtales derfor som ”Rambøll 

biblioteket”. De navn Rambøll har gitt de 

mange elementene er ikke nødvendigvis 

sammenfallende med holteprosjekt sine navn. 

Dermed ville trolig ikke besparelsene vært så 

store likevel. Vi valgte å slå sammen elementer 

med lik ID, slik at blant annet de to søyle 

elementene ble lest opp som ett element. 

Deretter trykket vi ”finish”, og dermed kom det 

opp en feilmelding. To av elementene var ikke 

funnet. Vi var egentlig mest overrasket over at 

det bare var to, da ingen elementer så langt var 

lagt til elementdatabasen. Vi trykket på ”vis 

logg”, og fikk opp innholdet nedskrevet i 

tekstboks 5.4.2. 

 

 

Elementer i Focus Anbud 

Her var det tydelig at mye hadde gått veldig galt, men før vi leste altfor nøye igjennom innholdet i 

denne loggen var det viktig å eliminere den mest opplagte feilen. Vi hadde nemlig ikke laget 

elementer som svarte til IFC-ID’ene, noe som kreves for en vellykket import. Likevel var denne 

tekstboksen et svært nyttig verktøy når man skulle opprette disse elementene, da IFC-ID’ene er 

loggført. Vi systematiserte da denne informasjonen for enklere håndtering.  

 

Figur 5.4.5 – Importveiviseren trinn 2 og 3 i Focus Anbud.  

Figur 5.4.6 – Underlig melding da ingen elementer i 

utgangspunktet burde vært funnet. 
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Element IFC Klasse IFC-ID 

Bjelke 

Søyle 

Fotplate 

Konsoll 

Bolt med mutter 

Stiverplate 

IFCBeam 

IFCColumn 

IFCWall 

IFCColumn 

IFCBeam 

IFCBeam 

IPE:IPE200 

HE-Søyle:HEA100 

Fotplate m 4 hull:5mm 

StålkonsollmIFCParam:Stålkonsoll 100x100x100 

Bolt muttere skiver:M12 

Stiverplate IPE-profil:IPE200 t=8 

Tabell 5.4.4 – Systematisert informasjon fra loggen. Her ser vi de ulike IFC-ID’ene sett i sammenheng med annen relevant 
informasjon. 

 

Vi måtte altså opprette elementer med samme element-ID som IFC-ID med mindre vi ønsket å 

opprette en ”focus element mapping fil”. I første omgang syntes det mest hensiktsmessig å komme 

til saken, så vi opprettet elementer med ID lik IFC-ID. En liten bemerkelse til denne problemstillingen 

er på sin plass da en våken leser allerede har notert at ”id” i loggen (som egentlig er IFC elementets 

Log opened 26.04.2010 09:54:27 
IFC import 
Modellfil: C:\Documents and Settings\ssoosl\My Documents\FocusAnbudTesting\Eksempelet-Ramme med bolt.ifc 
Prosjekt: C:\Documents and Settings\ssoosl\My Documents\FocusAnbudTesting\Eksempelet-Ramme med bolt.fap 
Åpner database C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Focus Software\Focus Anbud 2009\Edm5 ifc 
ifc... 
Åpner data repository... 
Importerer step fil C:\Documents and Settings\ssoosl\My Documents\FocusAnbudTesting\Eksempelet-Ramme med 
bolt.ifc, C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Focus Software\Focus Anbud 2009\Edm5\Eksempelet-
Ramme med bolt-importlog.txt, Eksempelet-Ramme_med_bolt, IFC2X3... 
Leser prosjektinformasjon... 
Leser rominformasjon... 
Leser elementinformasjon... 
Leser IfcWall objekter... 
Antall vegger: 2 
*** Vegg nr=0, id=3aMR43Hb91lPYfPsCeZS0F, navn=Fotplate m 4 hull:5mm: Null areal 
*** Vegg nr=1, id=3aMR43Hb91lPYfPsCeZS1_, navn=Fotplate m 4 hull:5mm: Null areal 
Leser IfcColumn objekter... 
Antall søyler: 4 
*** Søyle nr=2, id=3aMR43Hb91lPYfPsCeZVte, navn=StålkonsollmIFCParam:Stålkonsoll 100x100x100: Null lengde 
*** Søyle nr=3, id=3aMR43Hb91lPYfPsCeZVyi, navn=StålkonsollmIFCParam:Stålkonsoll 100x100x100: Null lengde 
Leser IfcBeam objekter... 
Antall bjelker: 9 
*** Bjelke nr=1, id=3aMR43Hb91lPYfPsCeZStN, navn=Bolt muttere skiver:M12: Null lengde 
*** Bjelke nr=2, id=3aMR43Hb91lPYfPsCeZSmu, navn=Bolt muttere skiver:M12: Null lengde 
*** Bjelke nr=3, id=3aMR43Hb91lPYfPsCeZSF9, navn=Bolt muttere skiver:M12: Null lengde 
*** Bjelke nr=4, id=3aMR43Hb91lPYfPsCeZS8Q, navn=Bolt muttere skiver:M12: Null lengde 
*** Bjelke nr=5, id=3SXG8h8c1FsB6ppat_TSbc, navn=Stiverplate IPE-profil:IPE200 t=8: Null lengde 
*** Bjelke nr=6, id=3SXG8h8c1FsB6ppat_TSeS, navn=Stiverplate IPE-profil:IPE200 t=8: Null lengde 
*** Bjelke nr=7, id=3SXG8h8c1FsB6ppat_TSlM, navn=Stiverplate IPE-profil:IPE200 t=8: Null lengde 
*** Bjelke nr=8, id=3SXG8h8c1FsB6ppat_TSt1, navn=Stiverplate IPE-profil:IPE200 t=8: Null lengde 
Sjekker om elementer finnes... 
ID "HE-Søyle:HEA100" ble ikke funnet 
ID "IPE:IPE200" ble ikke funnet 
 

 

 
Tekstboks 5.4.2 – Loggen fra import av IFC filen. 
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GUID) ikke samsvarer med IFC-ID i tabell 5.4.4. Dette er rett og slett dårlig av programvareutvikleren. 

Her er IFC-ID ikke det samme som ”id” i loggen, men det samme som ”navn”. Ennå mer rotete er det 

at element-ID kalles ”nummer” når man skal opprette egne elementer. Dette er mer enn litt 

forvirrende, men slikt må man tydeligvis klare å beherske når man skal importere IFC-filer i Focus 

Anbud. 

Med utgangspunkt i tabell 5.4.4 skulle vi nå opprette lokale Focus Anbud elementer som svarte til 

IFC-ID. Vi valgte sett inn element og fikk opp figur 5.4.7. Vi bestemmte bygningsdel fra pulldown 

menyen (denne tar utgangspunkt i bygningsdeltabellen i NS 3451), valgte bygningsdel og skrev inn 

IFC-ID’en i feltet ”nummer”. Hvis 

dette feltet ikke innholdt noe 

særlig lesbar informasjon var det 

nyttig å skrive inn forklarende 

tekst i feltet ”tekst”. Det viktige 

var at vi fikk med oss korrekt 

”nummer” og ”enhet”. 

Bygningsdeltabellen er enkelt 

oppbygd, og i de resterende 

feltene var det bare å fylle inn 

relevant informasjon.  

Når vi var ferdig i denne 

dialogboksen trykket vi ”ok” og la 

til ”delytelser” (figur 5.4.8). Dette 

er det flotte med Focus Anbud, 

for her kan man forhåndsutfylle 

store deler av fremtidige poster. 

Feltet ”fag” svarer til 

kapittelinndelingen i NS3450, og 

korrekt kapittel hentes ut fra 

pulldown menyen. Når vi trykket 

på feltet nedenfor plukket vi ut 

riktig kode for utfylling av 

NS3420. Du kan se alle valgene 

som er tatt for søyle elementet 

på figur 5.4.9. Etter å ha definert 

korrekt kode og fylt ut matrisene, 

trykket vi ”ok”. Deretter trykket 

vi på fanen ”spesifikasjon” 

innenfor dialogboksen 

”delytelser” på figur 5.4.8, og vi 

fikk opp en ny dialogboks 

tilsvarende figur 5.4.10. Her var alle feltene i utgangspunktet ”ikke relevant”, noe som oppfattes 

som skuffende da både lokalisering, material og antall i alle fall er lagret i IFC-filen. Dette har vi ved 

gjentatte anledninger bekreftet ved å studere ulike IFC-filer i Solibri. Hva er da årsaken til at ingen av 

Figur 5.4.7 – Dialogboksen knyttet til ”sett inn element”. 

Figur 4.5.8 – Dialogboksen knyttet til ”sett inn delytelse”. 
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disse feltene er korrekt utfylt? Vi valgte å se bort fra denne problemstillingen, og fylte ut 

informasjonen vi ønsket manuelt. 

 

Figur 5.4.9 – Her velger man postnummer i henhold til NS 3420. 

 

Figur 5.4.10 – Detaljspesifiseringen til posten. Her stod alt under ”ikke relevant”, noe som var svært skuffende da all 

informasjonen i utgangspunktet er representert i IFC-filen. 
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Log opened 26.04.2010 14:50:56 
IFC import 
Modellfil: C:\Documents and Settings\ssoosl\My Documents\FocusAnbudTesting\Eksempelet-Ramme med bolt.ifc 
Prosjekt: C:\Documents and Settings\ssoosl\My Documents\FocusAnbudTesting\Eksempelet-Ramme med bolt.fap 
Åpner database C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Focus Software\Focus Anbud 2009\Edm5 ifc 
ifc... 
Åpner data repository... 
Importerer step fil C:\Documents and Settings\ssoosl\My Documents\FocusAnbudTesting\Eksempelet-Ramme med 
bolt.ifc, C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Focus Software\Focus Anbud 2009\Edm5\Eksempelet-
Ramme med bolt-importlog.txt, Eksempelet-Ramme_med_bolt, IFC2X3... 
Leser prosjektinformasjon... 
Leser rominformasjon... 
Leser elementinformasjon... 
Leser IfcWall objekter... 
Antall vegger: 2 
*** Vegg nr=0, id=3aMR43Hb91lPYfPsCeZS0F, navn=Fotplate m 4 hull:5mm: Null areal 
*** Vegg nr=1, id=3aMR43Hb91lPYfPsCeZS1_, navn=Fotplate m 4 hull:5mm: Null areal 
Leser IfcColumn objekter... 
Antall søyler: 4 
*** Søyle nr=2, id=3aMR43Hb91lPYfPsCeZVte, navn=StålkonsollmIFCParam:Stålkonsoll 100x100x100: Null lengde 
*** Søyle nr=3, id=3aMR43Hb91lPYfPsCeZVyi, navn=StålkonsollmIFCParam:Stålkonsoll 100x100x100: Null lengde 
Leser IfcBeam objekter... 
Antall bjelker: 9 
*** Bjelke nr=1, id=3aMR43Hb91lPYfPsCeZStN, navn=Bolt muttere skiver:M12: Null lengde 
*** Bjelke nr=2, id=3aMR43Hb91lPYfPsCeZSmu, navn=Bolt muttere skiver:M12: Null lengde 
*** Bjelke nr=3, id=3aMR43Hb91lPYfPsCeZSF9, navn=Bolt muttere skiver:M12: Null lengde 
*** Bjelke nr=4, id=3aMR43Hb91lPYfPsCeZS8Q, navn=Bolt muttere skiver:M12: Null lengde 
*** Bjelke nr=5, id=3SXG8h8c1FsB6ppat_TSbc, navn=Stiverplate IPE-profil:IPE200 t=8: Null lengde 
*** Bjelke nr=6, id=3SXG8h8c1FsB6ppat_TSeS, navn=Stiverplate IPE-profil:IPE200 t=8: Null lengde 
*** Bjelke nr=7, id=3SXG8h8c1FsB6ppat_TSlM, navn=Stiverplate IPE-profil:IPE200 t=8: Null lengde 
*** Bjelke nr=8, id=3SXG8h8c1FsB6ppat_TSt1, navn=Stiverplate IPE-profil:IPE200 t=8: Null lengde 
Sjekker om elementer finnes... 
Importerer elementer... 
Opprettet element HE-Søyle:HEA100 med mengde 94,2 
Opprettet element IPE:IPE200 med mengde 61,5723 
Antall vegger som kan importeres: 3 
Antall vegger som IKKE kan importeres: 12 
Antall poster importert: 0 
Antall rom importert: 0 

 

 

Vi fulgte denne prosedyren for de andre bygningselementene, og importerte IFC-filen på nytt. Kort 

oppsummert hadde vi nå predefinert elementene som var relevante for denne IFC-importen. De 

hadde fått korrekt nummer i bygningsdeltabellen og riktig kapittelinndeling samt riktig NS3420 kode. 

I tillegg hadde vi manuelt fylt inn noen beskrivende linjer som antall og material. Dermed burde vi 

kunne forvente at i alle fall søyla og bjelken ville komme opp ferdig utfylt. I tillegg er det rimelig å 

anta at de øvrige elementene (de vi importerte med feil IFC-klasse) også ville komme inn i 

beskrivelsen.  

Vi importerte dermed IFC-filen på nytt. Trykket oss 

igjennom veiviseren, verifiserte elementene og 

statusen var nedslående. Intet mer enn to elementer 

ble importert. Vi måtte selvfølgelig studere loggen for 

å kunne determinere hva som hadde gått galt. 

 

 

 

Figur 5.4.11 – Kun to elementer ble importert. 

Tekstboks 5.4.4 – Loggen fra import av IFC-filen. 
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Det er tydelig at programmet beregner mengdene på et altfor generelt grunnlag. Nøyaktig hvordan 

de gjør det, er det selvsagt vanskelig å kunne stadfeste ved kun å se loggen av en IFC-import. Vi føler 

oss likevel meget overbeviste om at metoden benyttet minner litt for mye om et generelt lengde * 

bredde * høyde regnestykke. Hvis man studerer loggen får man raskt øye på at feilmeldingen ”null 

lengde” og ”null areal” dukker opp på samtlige av de ikkeimporterte elementene. Enkel logikk tilsier 

at null lengde vil si null objekt, men hvis objektet ikke er definert av lengde, vil heller ikke objektets 

mengde kunne beregnes av lengde. Dermed bør mer generelle metoder benyttes, og den mest 

elementære metoden å beregne et fysisk objekt avgrenset av koordinater i et tredimensjonalt rom 

på er trippelintegral.  

 

Tar man trippelintegralet, og bruker koordinatene som grensebetingelser, får man volumet. Har man 

volumet og multipliserer med tettheten, og materialet er tilnærmet homogent, får man massen i kg. 

Ettersom Solibri klarer å anskueliggjøre objektene selv om IFC-klassen er feil (se figur 5.4.3), er det 

tydeligvis ingenting galt med koordinatene. Trippelintegralet bør da enkelt kunne regnes ut på 

bakgrunn av disse. Hva den egentlige årsaken til Focus Anbud sin matematiske tilnærming måtte 

være, fungerer den tydeligvis langt bedre for objekter med korrekt IFC-klasse. Dermed kan ikke 

denne ”svakheten” ilegges for mye vekt da dette meget spesielle forsøket trolig aldri har vært en 

aktuell problemstilling for programvareutvikleren. Dog syntes det opplagt at Focus Anbud ikke 

håndterer IFC-formatet på samme måte som andre BIM-verktøy. De tolker IFC-filens tekst på en 

egen måte, og trolig er dette også årsaken til feilmeldingen vi fikk da vi forsøkte å åpne den 

modifiserte IFC-filen på figur 5.4.1.  

Dette eksperimentet har så langt bekreftet at de syv IFC-klassene Focus Anbud har støtte for, er de 

vi får åpnet. Det går ikke, under noen omstendighet, å lure inn andre objekter. Dermed må vi 

akseptere fakta, å forsøke og opprette en mal for beskrivelsesverktøyet på bakgrunn av den 

funksjonalitet som tross alt er til stede.  

Rammen som eksempel er omtrent så uheldig for Focus Anbud som man overhodet kan tenke seg. 

Den innholder detaljobjekter som ikke er støttet og kan heller ikke generaliseres. En søyle bygget 

opp av konsoller, kan ha slike i alle fire hjørner, eller kanskje bare i tre hjørner? Nettopp denne 

spesielle konstruksjonen fremstår svært uheldig for programmet. Dermed vil vi akseptere denne 

svakheten, men forsøke å belyse en potensiell styrke. Vi husker hvordan et element kunne innholde 

delytelser. På søylen i eksempelet over, la vi inn delytelsen PB1.111, altså NS 3420 koden for 

stålsøyle i valseprofil i gitt klasse. Vi kunne også lagt inn tilsvarende delytelse for fotplaten, 

avstiveren osv. Problemet med denne metoden er opplagt. En søyle vil automatisk under IFC-import 

få en bestemt fotplate. Da disse ofte dimensjoneres av hensyn til trykkfordeling i dekket, kan det 

tenkes at generelle størrelser kan være uheldig. Tykkelsen på fotplaten er dessuten dimensjonert av 

hensyn til skjær og flatemoment. Dermed bør man, ved oppsett av en lokal Focus Anbud 

elementdatabase, anta fullt utnyttet tverrsnitt i søyla og på bakgrunn av det beregne passende 

fotplate. Dette er selvfølgelig tidkrevende og fullstendig urealistisk, men denne funksjonen har Focus 

Anbud støtte for. Vår ramme er ikke dimensjonert for noen ting, den er kun objekter satt sammen 

for å belyse de ulike programmers funksjonalitet. Den har så langt tjent sin hensikt, men for å kunne 
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bekrefte vår påstand om delytelsesfunksjonaliteten, blir det nødvendig med en mer ”realistisk” 

ramme. Vi tegnet da en ny ramme i Revit Structure som enklere lot seg generalisere i Focus Anbud. 

 

Eksempel – Typisk ramme 

Vi tegnet en ny ramme i Revit Structure, eksporterte IFC-filen, og åpnet den i Solibri.  

 

 

Figur 5.4.12 – Ny ramme, nytt eksempel. 

På figur 5.4.12 kan du se en typisk rammekonstruksjon. Her hviler bjelken oppå søylen, med 

avstivere i opplegg. Søylene er av ulik sort, med tilpassede søyleføtter. Hensikten med dette 

eksempelet var å verifisere hvorvidt påstanden i forrige avsnitt var reel. Kan vi forhåndsdefinere et 

element med korrekte delytelser? 

Element IFC klasse IFC-ID Delytelse i tillegg til hovedelementet 

HEA-100 søyle 

HUP søyle 

IPE-200 bjelke 

IFCColumn 

IFCColumn 

IFCBeam 

HE-Søyle:HEA100 

HUP-Søyle:HUP180x100x6.3 

IPE:IPE200 

1 stk fotplate 200x200 med 4 hull 

1 stk fotplate 400x300 med 4 hull 

4 stk avstivere ved opplegg 

Tabell 5.4.5 – Her kan man se de ulike elementene og delytelsene knyttet til disse.  

Tabell 5.4.5 viser hovedelementene Focus Anbud har støtte for. De resterende elementene har vi 

her gradert som delytelser. Først måtte vi lage et lokalt Focus Anbud element for HUP søylen, og 

tilegne de delytelsene som er beskrevet i tabellen. Metodene for dette er nøye beskrevet i forrige 

eksempel, og vil derfor ikke belyses ytterligere her. Likevel er det naturlig å vedlegge de manuelle 

regne opperasjoner som var nødvendige for å sette inn delytelsene. 
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Tetthet stål 7850 kg/m3 
   

      

 
l b t kg kg/hovedelement 

Bjelke - Stivere 0,183 0,0472 0,008 0,5424 2,17 

HEA100 - Fotplate 0,2 0,2 0,005 1,5700 1,57 

HUP - Fotplate 0,3 0,4 0,005 4,7100 4,71 
Tabell 5.4.6 – Manuell beregning av mengder for delytelsene.  

(Kg/hovedelement) er antall kg for delytelsen til det gitte hovedelement. Denne verdien la vi inn 

under ”mengde”, og krysset dessuten av for ”fast mengde” (se figur 5.4.8). Etter å ha lagt inn disse 

delytelsene, knyttet til elementene relevante for denne konstruksjonen, fikk vi følgende liste. 

 

Figur 5.4.13 – Elementer og delytelser. 

Da vi importerte IFC-filen, kjente programmet igjen alle de tre elementene, og knyttet disse til 

delytelsene. Vi fikk automatisk opprettet en beskrivelse, men denne innholdt en feil. I IFC-modellen 

er det to HEA100 søyler, men kun en fotplate var medregnet av Focus Anbud. Dette kommer av at 

avkryssingen for ”fast mengde” under delytelser medførte fast mengde uavhengig av antall 

elementer. Fotplaten veier 1,57kg, og det er 2 stykker av den. Dermed satte vi inn følgende formel i 

delytelsesdialogen; (1,57*2). Dette eksempelet var meget vellykket, og kan i sin helhet studeres i 

B.2. 

Det som vi syntes var underlig, var at det ikke viste seg mulig å automatisere delytelsen fotplate for 

HEA100 søyla. Hvis man ikke huker av for ”fast mengde” vil delytelsen beregnes med utgangspunkt i 

importert masse, ikke antall. Dette gav oss et problem, men for de fleste tilfeller kan delytelser 

beskrives som et forhold av importert mengde. Blant annet antall meter justert 48x198 på en vegg 

eller antall spiker på en takflate. Problemet blir større når forholdstall ikke kan benyttes som i vårt 

eksempel. Hvis vi hadde valgt å regne antall kg fotplate som et forhold av søylen, ville søylens lengde 

direkte determinert størrelsen på fotplaten. Det ville blitt helt feil, og dermed måtte vi kontakte 

Focus kundeservice. Her følger vår spørsmålsformulering, og Focus sitt svar. 
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Jeg ønsker å legge til følgende tilleggsytelser til disse elementene: HEA-100 søyle 1 stk fotplate 

200x200 med 4 hull HUP-søyle 1 stk fotplate 400x300 med 4 hull IPE-200 bjelke 4 stk avstivere ved 

opplegg Jeg har laget elementene, og de leses inn korrekt når jeg importerer IFC filen (som forøvrig 

er utgangspunktet for beskrivelsen). Det fungerer helt ok, men problemet er at fotplatene skal 

relatere seg til antallet søyler i modellen, og kan ikke beregnes ut fra en faktor. Jeg lurer på hvordan 

jeg får en søylefot per søyle, uavhengig av søylens lengde, vekt osv. Hvis jeg huker av for fast 

mengde, tar den ikke høyde for antallet elementer, og hvis jeg lar være, får jeg det tallet jeg skriver i 

\"mengde\" feltet til å fungere som en faktor (multiplikator).  

Mvh  

Simon Sólbjørg 

 

Du kan ikke (i dagens versjon) få en mengde på delytelsene lik antall søyler hvis mengden til 

elementet er i kg. 

For å få til dette må vi ta vare på de enkelte element-instansene (tilsvarene delmengder til poster), 

men dette gjøres ikke i dag. 

En mulig løsning er å opprette en prosjektvariabel (for eksempel ”SA1”) der du angir antall søyler for 

en gitt type. Denne variabelen kan så angis i delytelsens formelfelt (for eksempel ”ProVar(SA1)”) i 

tillegg til at du haker av for fastmengde. 

Mvh 

  

 

 

Prosjektvariabel bidro ikke med noen forenkling i vårt tilfelle, så vi beholdt fremgangsmåten 

beskrevet i eksempelet over.  

 

Eksempel – Utsparinger 

Vi så på figur 5.4.4 at IFCOpeningElement ikke er en støttet IFC-klasse. Dette betyr opplagt nok at 

elementet ikke importeres. Utsparinger i for eksempel en betongvegg skal beskrives, og eventuelt 

forskales, men når elementet ikke importeres, må disse postene utarbeides manuelt. Dette trenger 

vi ikke å teste da resonnementet fremstår intuitivt. Det som likevel må testes er om mengdene ved 

import av en betongvegg tar hensyn til utsparingen. Vi modellerer derfor en 5 x 3 meter vegg med 

tykkelse på 200mm. Det skal gi et volum på 3,00m3. Vi velger å modellere en utsparing på 2 x 2,6 m 

som skal gi et volum på 1,04m3. Da skal Focus Anbud komme frem til at veggen har et volum på 

1,96m3, men det gjenstår å se om Focus Anbud regner riktig mengde ettersom de ikke importerer 

IFCOpeningElement.  

 

 

 

Tekstboks 5.4.5 – E-post til Focus Software. Deres anbefalte metode var litt tyngre å utføre enn den vi valgte å benytte i 

eksempelet.  

 

Tekstboks 5.4.6 – Svar fra Focus Software. Deres anbefalte metode var litt tyngre å utføre enn den vi valgte å benytte i 

eksempelet.  
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Figur 5.4.14 – IFC-modellen vist i Solibri. Legg merke til at veggen får to objekter; veggen selv og utsparingen. 

Vi oppretter elementet med IFC-ID ”Basic Wall:IV - B30 - 200mm” i elementdatabasen, og importerer 

IFC-modellen vist på figur 5.4.14. Vi oppdager da to viktige egenskaper ved importen til Focus 

Anbud. 

1. Importert mengde er m2, og ikke m3. Dette kan medføre problemer ettersom betongen skal 

beskrives med enheten m3. 

2. Riktig areal er importert selv om IFCOpeningElement ikke er støttet. Det betyr at veggen har 

korrekt areal, og dermed ikke er avhengig av å trekke fra IFCOpeningElement. 

Altså trenger vi ikke bekymre oss for hvorvidt utsparingene trekkes fra på mengdene, men et nytt 

problem har åpenbart seg. Vi får inn feil mengder.  

Vi har under svært elementære omstendigheter avduket relativt store mangler i Focus Anbud. 

Likevel fremstår programmet som brukbart, dog med en begrenset IFC-kompatibilitet, manglende 

funksjonalitet på elementsiden og feilimporterte mengder. Hvis man ser på IFC er ISY på ingen måte 

konkurransedyktig med Focus, ettersom ISY ikke har direkte IFC-import i beskrivelsesverktøyet sitt. 

Dermed kan vi på bakgrunn av denne meget enkle tilnærmingen foreløpig konkludere med at Focus 

klarer IFC-import best av de to. Det som i all hovedsak fremstod som mest skuffende med Focus 

Anbud er den særdeles tunge kompatibilitetsmekanismen de benytter for import. De har definert sju 

standard IFC-klasser, og benytter disse som hovedelementer. Alle andre objekter må opprettes som 

delytelser. Det vil si at man blir helt nødt til å opprette alle elementer manuelt før hver import, 

dermed er det naturlig å spørre seg hvorvidt man ikke skal lage hele beskrivelsen med en gang, og 

droppe IFC-importen. Det er likevel vår oppfatning at IFC-importen bidrar svært positivt da antall kg 

hovedkomponenter beregnes automatisk. Problemstillingen med søylefoten til HUP100 søyla, 

kompliserer automatiseringsprosessen, men har man kontroll på mengdene og gode rutiner, vil IFC-
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importen bidra til en vesentlig tidsbesparelse for brukeren. Særlig om man har klart å sette opp en 

god elementdatabase på forhånd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Beskrivelse og FEM-analyse av IFC-modell eksportert fra Revit Structure 

HiO – Hovedoppgave våren 2010 65 

 

6. IFC og FEM-Design 

6.1 IFC import i FEM-Design 

FEM-Design er et analyseverktøy for beregninger av globale og lokale statiske systemer basert på 

elementmetoden. Programmet består av moduler som kan håndtere ulike deler av en konstruksjon 

eller et byggsystem. I dette kapittelet skal vi se på FEM-Designmodulen 3D-Structure. Vi vil benytte 

en ramme konstruert i Revit Structure til å belyse IFC-kompatibiliteten til programmet. Først 

gjenomgås beregningsmetoden som programmet benytter.  

FEM er en forkortelse for Finite Element Method og kan oversettes med endelige elementers 

metode, også kalt elementmetoden. Konseptet går ut på å dele opp de aktuelle konstruksjonsdelene 

i en teoretisk elementinndeling. Elementene betraktes som byggesteinene i konstruksjonen med 

noder seg imellom. Dersom man klarer å lage en riktig modell for hvordan hvert element oppfører 

seg med hensyn på indre spenninger og krefter, kan man med stor nøyaktighet også forutsi hvordan 

hele konstruksjonen oppfører seg. Når man skal analysere styrken til bærende konstruksjoner må 

man etablere en modell med tilhørende likninger for de variablene som karakteriserer problemet. 

Problemet karakteriseres ved kjent geometri av konstruksjonen, materialegenskaper samt 

grensebetingelser. Variablene er krefter og forskyvninger, eller momenter og rotasjoner, samt 

avledede spenninger og tøyninger. Grensebetingelsene kan enten være kjente belastninger eller 

kjente forskyvninger. Man setter opp de styrende likninger for det lille elementet inni legemet man 

skal analysere. Man forsøker så å løse en av likningene med en variabel. Svaret settes inn i de andre 

som løses videre en og en. Likningene formuleres ved hjelp av et energiprinsipp og de ukjente 

forskyvningene og kreftene løses til slutt ved matriseregning. 

Når man skal bruke FEM-Design kan man velge mellom å 

modellere i FEM eller importere filer fra andre verktøy. 

Analyser kan gjøres på alt fra enkle rammer til 

fullstendige fleretasjes konstruksjoner. I forbindelse 

med åpen BIM er det interessant å se på hvordan FEM 

håndterer filer av IFC-formatet. Vi konstruerte en enkel 

ramme i Revit Structure 2010 og eksporterte denne til 

IFC. Deretter importerte vi IFC-filen i FEM Design 3D 

Structure. Vi satt definerte to ulike lasttilfeller for 

rammen og forsøkte å gjøre en analyse. Da fikk vi en 

feilmelding, FEM fant at alle elementene i rammen var 

uavhengige elementer uten sammenføyninger. FEM 

tolket ikke riktig hvor analyselinjene i konstruksjonen 

vår møtes. Siden det i FEM benyttes linjer(trådmodell) i 

stedet for hele profiler, stoppet linjene for bjelkene der 

bjelken var festet til søylen.  

 

 

Figur 6.1.1 – Rammen vi skal overføre til FEM-

Design.  
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Dette punktet har en viss eksentrisitet fra 

systemaksen i den teoretiske modellen. Bjelkene i 

denne tredimensjonale rammen er opplagt på 

konsoller, festet til søylene. Det en lagt inn en 

liten klaring mellom søyle og bjelke. Dette er av 

tilpassningshensyn, slik at det blir praktisk mulig å 

plassere bjelken på byggeplassen. At 

bjelkelengden i analysemodellen blir definert til 

søylens flenskant og ikke tyngdepunktsaksen til 

søylen var et stort problem for oss. Uten 

sammenføyde analyselinjer fikk vi ikke utført noen 

beregninger. Vi oppdaget dessuten at konsollen 

ikke ble med i IFC-importen til FEM-Design. 

Årsaken til dette er ikke nødvendigvis mangelfull 

IFC-håndtering i FEM-Design, men nettopp fordi 

dette programmet er ment til globale 

lastberegninger, og ikke lokal detaljprosjektering. 

Problemet med bjelkelengden lot seg derimot løse 

ved manuell endring. Vi gikk da inn i innstillingene 

i programmet. Vi måtte endre innstillinger under 

FiniteElements: 

Settings/Fem/Mesh/General/MergeObjects til å 

akseptere forsøk på å lage mesh (elementmasker 

eller -nett) av objekter med større avstand enn 

hva som var standard innstillingen. Vi utvidet 

denne grensen fra 0.0500m til 0.1000m. Ifølge 

tilpasningskriteriet Revit har satt for slike 

elementer, skal det nå være tilstrekkelig toleranse 

i FEM-Design, til at sammenføyningen skal kunne 

leses. 

For at elementene skulle knyttes sammen måtte 

vi be programmet lage sammenføyninger, ”merge 

objects”, av de delene som opprinnelig ble 

oppfattet som uavhengige. Dermed fikk vi ut en 

analysemodell med korrekte sammenføyde linjer 

og vi kunne få ut en lastanalyse med grafisk 

fremstilling eller lister/tabeller fra resultatene.   

  

 

 

Figur 6.1.4 - Ved å endre innstillingene fikk vi omgått 

problemet i FEM-Design med manglende analyselinjer i 

IFC-filen. 

Figur 6.1.3 - Feilmeldingen i FEM-Design, programmet 

finner ikke en sammenhengende konstruksjon, 

analyselinjene i den importerte Ifc-modellen møtes 

ikke. 

 

Figur 6.1.2 – Figuren viser hvordan Revit legger inn 

tilpasningsmarginer. 
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Når vi studerte nærmere hva som ble med i IFC-importen oppdaget vi at det primært var geometrien 

fra modellen laget i Revit Structure som ble overført til FEM-Design. Riktignok var det noe mer 

informasjon som kunne leses direkte under importen. Her kom det frem i en importveiviser 

informasjon om modellen og de elementene representert i den. Der fremkom søyleprofilene som 

HEA 100 og at bjelkene IPE 200, men tok vi ut lister over søyler i FEM-Design etterpå kom de ut som 

ukjente profiler. I analysemodellen fremstod elementene også som ukjente men med riktig material. 

 

 

Det var tydelig at informasjonen overført var basert på geometrien til elementene, noe som kan 

innebære et problem i seg selv. Man blir fullstendig avhengig av at geometrien er korrekt i 

modelleringsverktøyet. Rambøll har opparbeidet eget bibliotek for bygningselementer, noe trolig 

samtlige BIM-konsulenter har måttet gjøre i mangel av en kommersiell elementpakke. Dermed kan 

det tenkes at noen av elementene i dette biblioteket, og andre, har avvik i forhold til det fysiske 

elementet den skal representere. En annen essensiell problemstilling blir at man fort mister 

kontrollen over de mange søyler og bjelketyper som kan være representert i en større modell. Hvis 

man oppdager at enkelte bygningselementer er underdimensjonerte i en lastberegning i FEM-

Design, kan det fort bli vrient å holde styr på hvilke elementer dette er i den originale Revitmodellen. 

Tabell 6.1.1 viser at de ulike elementene fikk profilnavnet ”Rolled #”. Dette var ikke fordi de var 

varmvalset, men fordi ”rolled” her betyr rullerende nummer. Eller løpenummer som vi sier på norsk. 

Hvilket profil dette var ble alene beskrevet ved geometri. FEM-Design klarte ikke å forstå noe av 

tekstinformasjonen i IFC-filen for søyler og bjelker. Det importerte materialet ”S355”, var nok ikke 

korrekt tilegnet de importerte elementene. FEM-Design tilegner alle elementer dette materialet, 

men dette er en standardinnstilling ved IFC import. Altså fremstod importen mer suksessfull enn den 

i virkeligheten var. I Rambølls bibliotek er stålmaterialene definert som ”stål S355”, noe vi mener er 

feil navngiving. Stålmaterialet burde nok het ”S355”, men dette blir vanskelig å bekrefte. Vi søkte på 

”S355” i IFC filen i Notepad og fant entitetene; IFCMaterial og IFCPropertySingleValue. Det er disse 

Revit gir egenskapen ”Stål S355”. Da vi leste om disse entitetene på IAI-Tech sitt webområde (figur 

3.2.3) fant vi ingen retningslinjer for hvilke verdier disse kan ta. Altså blir det opp til hver enkelt. 

Dette medfører selvsagt vanskeligheter da ulike programmer, og bibliotekutviklere for 

modellverktøy, fort kan finne på å benytte forskjellige verdier. Det er nettopp her IFD i fremtiden vil 

komme på banen.  

COLUMN PROPERTIES SUMMARY 

Column Quantity Value 

- - - 

.1 Section Rolled  

 Material S355 

.2 Section Rolled 1 

 Material S355 

.4 Section Rolled 3 

 Material S355 

.5 Section Rolled 4 

 Material S355 

BEAM PROPERTIES SUMMARY 

Beam Quantity Value 

- - - 

.3 Section Rolled 2 

 Material S355 

.6 Section Rolled 5 

 Material S355 

.7 Section Rolled 6 

 Material S355 

.8 Section Rolled 8 

 Material S355 

Tabell 6.1.1 - Liste over søyler og bjelker viste disse som ukjente profiler i FEM-Design. Årsaken skyldes 

manglende IFD. 
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Eneste måten vi kunne finne ut hvordan dette hang sammen, var å bytte material på rammen. Vi 

valgte S235 på alle elementene, og forsøkte på nytt å importere rammen. Vi oppdaget i 

importveiviseren til FEM-Design at vi 

hadde ”slurvet” litt under 

materialendringene i Revit. På figur 

6.1.5 kan man se hvordan materialene 

hadde fått parameterene ”S235” og 

”Stål -S235”. Innenfor ”material 

mapping table” kunne vi tilegne de ulike 

IFC materialene egne FEM-Design 

materialer. Det er tydelig at denne 

funksjonen er viktig nettopp fordi det 

hersker så stor tvil om hvilke verdier 

IFCMaterial og IFCPropertySingleValue 

kan ta. Altså finnes en manuell 

mapping-funksjon til materialer men 

ikke til profiler ved IFC-import. Profiler 

må legges til modellen etter importen. 

En bemerkelse angående den antatte 

statikken i importen er på sin plass. 

FEM-Design antok fastinnspenning i 

hjørnene. Det ser man av 

momentdiagrammet til venstre. Det er 

klart at man kan endre dette manuelt i 

programmet, men dette er altså 

standard tolkning. Det er kanskje ikke 

så overraskende da hele poenget med 

økningen av toleransen for rutenettet, 

er knyttet opp mot en sammenføyning 

av elementer. Når man skal sette opp 

et matriseuttrykk for hånd, beregner 

man en [K] matrise, som er helt 

uavhengig av lagerreaksjonene 

elementene seg imellom. Altså har ikke 

dette valget noe med IFC-filens 

kvaliteter å gjøre, da [K] er indirekte gitt av geometrien til elementene. [S] og [D] matrisen har 

direkte relasjon til laster og lagerreaksjoner. Altså er det naturlig at denne håndteringen blir gjort i 

FEM-Design. Denne tilnærmingen, med momentstive hjørner, var absolutt mulig med vår 

konstruksjon hvis man hadde sveiset konsollen til bjelken og søylen. Boltene er såpass myke i forhold 

til søylen at de ville fremstått som et leddlager fremfor fastinnspenning. Likevel er det lite naturlig at 

en ramme konstruert etter prinsippene vist på figur 6.1.1 og 6.1.2, skulle være noe annet enn 

leddlagret i hjørnene.  

Dette eksemplet viste oss at IFC-import i FEM-Design fungerte rimelig bra. De ulike materialene ble 

sortert etter navn, og kunne deretter ”mappes” eller ”omdøpes” til et FEM-Design material. Bjelker 

Figur 6.1.5 – FEM-Design leser IFC materialene ved import. Her endres 

disse til predefinerte FEM-Design materialer manuelt. 

Figur 6.1.6 – Momentdiagram for 2.ordens knekking av rammen. Legg 

merke til at momentet i hjørnet er forskjellig fra null. 
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og søyler mistet riktignok profilnavn, men fikk korrekte verdier basert på geometrien i IFC-modellen. 

For å kunne verifisere hvorvidt denne relativt gode kompatibiliteten var helhetlig, måtte vi forsøke å 

utvide eksempelet. Primært er man kun opptatt av de grove elementene av hensyn til beregning av 

global stabilitet. Altså; bjelker, søyler, vegger og dekker. I tillegg til å kunne importere de 

underliggende klassene til nevnte elementer, måtte vi forsikre oss om at utsparinger i vegger og 

dekker, kom med. 

 

Eksempel på konstruksjon med søyler, vegger, dekke og utsparinger:  

For å få en utdypende forståelse om overføringsmulighetene til FEM gjennom IFC overførte vi en litt 

større konstruksjon basert på rammen vi brukte tidligere men nå med tilførte veggelementer og et 

dekke over. Vi la inn utsparinger i dekket og i veggen også for å ha en modell representert med de 

fleste aktuelle elementer for en RIB. Revit-modellen ble eksportert til IFC, og importert i FEM, 3D-

structure.   

 

 

Importveiviseren viser at FEM-Design leser alle elementene fra IFC-filen, og at de blir kategorisert 

riktig for nivå og elementtype. Riktige profiler kommer med og materialene leses delvis riktig, men 

noen må endres manuelt. Dette gjøres med ”mapping table”. 

 

Figur 6.1.7 - Konstruksjon med veggelementer og dekke fra Revit.   

Figur 6.1.8 – Importveiviser i FEM-design bekrefter støtte for elementenes IFC-klasser. 
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Etter bekreftet import fikk vi igjen en feilmelding, da FEM ikke klarte å lage en SOLID, dvs. ikke fant 

sammenføyningene mellom elementene fra konstruksjonen. Dette er en forutsetning for å kunne 

lage et analysenett (mesh) som beskrevet i starten av kapittelet. Tidligere ved import av IFC endret vi 

de generelle innstillingene for toleransen av tilpasningsmarginene fra Revit, men valgte denne 

gangen også å huke av i alle boksene for Peak Smoothing Region, for å øke toleransen i spesielle 

områder på konstruksjonen, som overganger mellom vegger, overganger fra vegg til dekke, bjelker 

og punktstøtter.  

  

 

Dette gir oss til slutt et analysenett for delene i modellen i 2D hver for seg, men ikke noe globalt 

skallnett for hele konstruksjonen i 3D. Dermed får vi ikke utført noen global lastanalyse. Dette 

skyldes manglende fellespunkter i overgangen fra dekket til veggene og i vegghjørnene fra dårlige 

analyselinjer. Ved elementmetoden klarer datamaskinen å utføre vanskelige beregninger ved å dele 

inn i mindre elementer og legge sammen disse. Dette på bakgrunn av den kraftige kapasiteten 

datamaskinen har til å håndtere store datamengder, ikke fordi den kan utføre intelligente 

betraktninger. Programmet er avhengig av enkel og presis inndata. Den må vite at veggen møter 

dekket og at veggen møter den/de andre veggene. FEM må vite at punktene i elementene møter 

hverandre i samme punkt. Spesielt vanskelig viste dette seg å være for dekker og veggelementer. På 

grunn av disse manglende data lar det seg ikke gjøre å utføre en global lastanalyse i FEM-Design på 

basert på en importert IFC-modell.   

  

 

 

 

 

 

Figur 6.1.9 – FEM-Design klarer ikke å lage fullverdig analysenett for modellen basert på IFC.  
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6.2 Analyselinjer i Revit 

Tilbake til den opprinnelige modellen i Revit Structure kunne vi undersøke analyselinjene nærmere. 

Håpet var at dette skulle føre til forståelse som kunne forbedre overføringen. I Revit så vi at 

analyselinjene også stemte med systemakser og nøytralakser. Riktignok lå analyselinjene for bjelker i 

overkant bjelke, men det skulle ikke påvirke sammenføyningene med søylene.    

     

 

Bjelkene var i analysevinduet festet til søylen i søylenes nøytralakser og i samsvar med systemakser 

for konstruksjonen. Vi åpnet eksportinnstillingene for IFC, IFC OPTIONS, det hadde vært fint om vi 

her kunne endret innstillingene slik at vi kunne velge å overføre analyselinjene slik modellen viste i 

Revit. Vi fant ”analytical modell” under ”category” og ”structural columns” med eksportklasse 

IFCColumn. Under Structural framing stod analytical model med eksportklasse 

IFCBuildingElementProxy. Ved å søke i IAI-Tech sitt oppsett og strukturering av IFC 2x3-plattformen 

(se figur 3.2.3) så vi under Structural Analysis Domain at det eksisterte en IFC-klasse som het 

IfcStructuralAnalysisModel. Vi endret eksportklasse for kategoriene som hadde med analyse å gjøre 

til IFCStructuralAnalysisModel, gjorde en eksport til IFC og åpnet denne i FEM-Design. Det samme 

skjedde denne gang, elementlinjene til bjelkene ble oppfattet kun så lange som bjelken var, og ikke 

knyttet til søylelinjen. Vi åpnet den samme IFC-filen i Notepad. Vi søkte på 

IFCStructuralAnalysisModel, men denne IFC-klassen fantes ikke i dokumentet. Altså hadde ikke Revit 

eksportert noe med denne betegnelsen. I håp om at dette kunne skyldes at Revit ikke støttet denne 

IFC-klassen, gjorde vi en ny eksport hvor vi gav AnalyticalModel eksportklassen IFCMember som vi 

visste var støttet av Revit. Selv ikke nå kunne vi finne noe tegn til at Revit Structure hadde eksportert 

noe som helst. Dette til tross for at objekter eksportert med denne klassen tidligere alltid har vært å 

finne i IFC-filen. Altså har Revit Structure en funksjon for eksport av analyselinjer som ikke blir 

benyttet under IFC-eksporten. Uansett hva vi skrev under feltet ”analytical modell”, ignorerte Revit 

Structure innholdet fullstendig. Vi åpnet IFC-filen i Solibri Model Checker. Her kunne vi nå se under 

”info” at structuralanalysis dukket opp blant de grå faner som var formidlet som Property Sets fra 

Revit. Denne passive informasjon var Revit-informasjon, og følger ikke IFC-eksportprinsipper for 

analyselinjer.  

Figur 6.2.1 - Analyselinjer i Revit Structure 2010. 
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Det var ikke mulig å påvirke overføringen av analyselinjer. Senere overføringsforsøk på proprietært 

format viste igjen at analyselinjene ble feil, også der. Dette på Revits eget lokalformat. Problemet 

ved denne eksporten var at analyselinjene i ulike elementer ikke ble tilpasset hverandre i 

sammensatte modeller. FEM-Design registrerte flere analyselinjer når disse lå i samme nivå og klarte 

ikke skille ut noe som gjeldende referanse. For eksempel hadde dekket og bjelken som bar dekket 

ikke sammenfallende analyselinje for opplegget. Dette resulterte i økende antall feilmeldinger med 

økende antall elementer i en modell. Generelt kan vi oppsummere dette som stort minus til Revit for 

håndtering av analyselinjer. Man kan lære seg hvordan feilene i fra modellering blir og kompensere 

med å modellere etter dette, men da er dette ingen automatisert prosess. Derimot en mer 

komplisert. For mindre modeller med enklere geometri og redusert risiko for å misforstå 

analyselinjer, lar FEM-analyser seg gjøre dersom overført på proprietært format. Dette forutsetter så 

enkle modeller at Revit Structures begrensning med analyselinjer ikke blir satt på prøve.   

 

 

 

 

Tabell 6.2.1 viser oppsummert hvilke IFC-klasser som bør velges i Revit Structure for maksimert 

effekt ved overføring til FEM-Design. Som referanse viser kolonnen med IFC 2x3 IAI’s definisjoner for 

de samme klasser til elementene. Overføringsforsøket i kap.6.1 bekrefter støtten FEM-design har for 

IFC-klassene, med unntak av klassen IFCAnalyticalModel. På grunn av Revit ikke eksporterer 

analyselinjer kan vi ikke si noe om FEM-Design for denne klassen. 

 

 Valg av IFC-Klasser til eksport i Revit Structure 

Element FEM-Design IFC 2x3 

Analysemodell ? IFCAnalyticalModel 

Bjelker IFCBeam IFCBeam 

Søyler IFCColumn IFCColumn 

Vegger IFCWallStandardCase IFCWallStandardCase 

Utsparing i vegger IFCOpeningElement IFCOpeningElement 

Dekker IFCSlab IFCSlab 

Utsparing i dekker IFCOpeningElement IFCOpeningElement 

Figur 6.2.2 - Eksport av IfcStructuralAnalysisModel som IFC-klasse var ikke støttet av Revit Structure 2010.  

Tabell 6.2.1 – Sammenligning av IFC-klasser som FEM-Design støtter og IAI’s definisjon for de 

samme elementer. 
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6.3 Revit til FEM plug in, *.r2f 

Det er som sagt et behov for å kunne overføre modeller fra modelleringsverktøy som Revit til 

analyseverktøy som FEM-Design. I dag foregår overføringer på proprietært format. Dette vil si 

verktøyene er laget eller tilpasset for å kunne snakke sammen på programmenes originalformat, 

eller det er laget egne eksport-/importmoduler som sørger for overføringen. Revit Structure har en 

slik modul for overføring til FEM-Design, en ”Revit-to-FEM-plug-in”. Denne plug-in-modulen, også 

kalt add-in, fant vi tilgjengelig i Rambølls programdatabase, så vi kjørte setup derfra for å teste dette. 

Plug-in’en la seg under Add-ins på menylinjen i Revit Structure og ved eksport skal man velge ”export 

to FEM” fra menyen under denne.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen ble eksportert til et format med betegnelsen filnavn.r2f (revit-to-femdesign). Denne åpnet 

vi i FEM-Design. Her la vi til opplegg og laster og ba om en analyse av disse. Vi fikk da åtte 

feilmeldinger. Programmet kunne ikke lese material eller profiltype for elementene. Ved nærmere 

studering av FEM-Designs brukermanual la vi merke til at vi måtte samordne betegnelsene for 

material og profil i Revit med de betegnelsene som FEM-Design benytter. (16) Vi fant på Rambølls 

programserver en Revit_FEM_Structural_Profile_template og en 

Revit_FEM_Structural_Material_Template for FEMDesign som vi måtte legge inn under 

Strusoft/FEMDesign8.0/Formats for at overføringen skulle virke. Disse filene oversatte språket brukt 

i Revit til det FEM-Design benyttet for henholdsvis materialer og profiler. Det kunne også fylles inn 

mer info i disse tekstfilene, de kunne utvides for flere profiler og materialer men de mest aktuelle er 

allerede inkludert. I siste versjon av add-in’en i Revit var dette inkludert i en funksjon som tok seg av 

denne mappingen. Vi gikk da inn på add-ins/FEM-Design/Material and Profile Mapping. Her kunne vi 

laste inn prosjektet man jobbet med og profiler som var ukjent ville fremkomme i rød tekst som nye 

profiler til listen over profiler og vi gjorde så oversettingen manuelt for disse profilene. Endringene 

ble lagret i template-filen slik at programmet kjente igjen disse profilene automatisk neste gang. 

Etter denne tilpassingen fikk vi overført materialtype fint. Profil for bjelkene gikk også greit, men 

søyleprofilene forble ukjent. Det var mulig å legge profil til søylene manuelt i FEM, men det beste 

hadde vært en direkte samkjøring så vi måtte finne ut hva som hindret dette. Ved nærmere 

Figur 6.3.1 - Revit-to-FEM-plug-in for eksport på proprietært format. 
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undersøkelse virket det som dette problemet kun var gjeldene for søyleprofiler av typen HEA 100.  

Andre profiler kom greit med, men HEA 100 måtte legges til manuelt.  

  

 

       

Det kan tenkes at dette skyltes en feil i kodingen av oversettelsesfilen men når vi så nærmere på 

denne filen fulgte HEA100 den samme malen som for HEB100, HEM100, og andre typer profiler som 

klarte overføringen fint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi testet så beregningsmodellen med ramme, dekke og vegger for overføring til FEM gjennom plugin 

modulen: Vi fikk da opp en FEM-modell som automatisk hadde funnet sammenføyningene mellom 

vegg mot dekke, og vegg mot vegg. Dette så vi tidligere at ikke var mulig gjennom IFC-import. Men 

med denne geometriske samstemte FEM-modellen fikk vi etablert et globalt mesh for hele 

konstruksjonen. Vi førte så på opplagerbetingelser og noen laster og utførte deretter en analyse mot 

lastene. Analysen ble utført uten feilmeldinger, og resultatene kunne leses i lister eller grafisk. Figur 

5.3.4 viser modellen steg for steg. Vi kan av figur 6.3.4.e og 6.3.4.f se hvordan momentet i dekket 

endrer seg mot den enden som ikke hadde støtte fra vegg samt notere symmetriavvik i diagrammet 

til dekket for feltet der utsparingen har medført redusert kapasitet.   

Figur 6.3.2 - En test for overføring av profiler viste problemer med overføring av HE-A 100. Andre profiler kom 

med uten problem. 

Figur 6.3.3 – CNV filen som gjør oversettingen fra Revit til FEM 

ser riktig ut for HEA100-søylen, likevel kommer denne ikke med 

selv om HEB100 gjør det. 
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6.3.4.a Modell i FEM Importert som *r2f-fil 

6.3.4.e My-diagram sett i oppriss fra syd 

6.3.4.b Laster og lagerreaksjoner 

6.3.4.d Mx-diagram for skallet av konstruksjonen 6.3.4.c N-diagram for søyler 

6.3.4.f Mx-diagram i oppriss fra øst 
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Innspenningen mellom dekket og vegg ble automatisk fra default setting betraktet som fast 

innspenning og momentet ble overført til veggene. Dette følger av diagrammene i figur 6.3.4 og figur 

6.3.5. Vi forsøkte å omdefinere vegg-mot-dekke-lagrene for å bekrefte at dette kunne endres 

manuelt. Vi støtte da på et problem, diagrammet var fortsatt det samme etter redefinering av 

lageret. Etter videre studering av analysemodellen kom vi frem til at programmet krevde 

redefinering av lageret både for veggen og for dekket. Dermed fikk vi riktig diagram hvor 

momentene fra vertikallasten går til null i lageret. Figur 6.3.5. viser dette. 

 

Figur 6.3.6 viser forskjellen i moment i veggene med henholdsvis innspenning og leddlager som 

lagerbetingelser. 

 

 

Overføring på proprietært format viste seg med dette å fungere fint fra Revit til FEM-design for enkle 

modeller og problemstillinger. 

 

   

Figur 6.3.5 - Leddlager mellom dekke og vegg endres manuelt og 

gir null overføringsmoment. 

Figur 6.3.6 - M-diagram i planet for konstruksjonen. Fra venstre først med moment i veggene, deretter definert som ledd 

i overgang vegg-dekke. Til høyre ser vi diagram for konstruksjonen med leddlager (samme som i midten) men presentert 

med konturlinjer for de indre momentene. 
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7. Hoffsborg 3 

7.1 Beskrivelse i Focus Anbud 

I kapittel fire presenterte vi Hoffsborg 3 som Rambølls nye kontorareal på Skøyen i Oslo. Alle figurer i 

kapittel fire relaterer seg til dette bygget, men når vi her snakker om beskrivelse mener vi kun RIB 

delen av bygget. De ulike fagene lager egne beskrivelser. Figur 7.1.1 viser IFC modellen vi nå skal 

beskrive. Dette bygget er ikke detaljprosjektert, så her tar vi kun for oss de elementene som er 

definert i forprosjektet. 

Den største utfordringen i forbindelse med dette var 

helt klart å opprette alle de elementene som må til for 

at beskrivelsen skal kunne utarbeides. Vi benytter 

samme metode som i kapittel 5, men her er jobben 

langt større. D.1 viser loggen fra IFC importen i Focus 

Anbud. På bakgrunn av den, kunne vi utarbeide tabell 

7.1.1 og således få bedre oversikt over elementene 

som måtte opprettes. 

 

 

 

 

Element IFC klasse IFC-ID 

HEB 200 – Bjelke 

Betong gulv på grunn, 100mm 

IPE 160 – Bjelke 

HUP 100x100x10 – Søyle 

Hatteprofil (grov) – Bjelke 

Betongdekke 200mm 

HUP 200x100x10 – Søyle 

IPE 300 – Bjelke 

Betongvegg (skive) B30 250mm 

L100x100x10 – Bjelke 

Betongdekke 300mm 

HEA 160 – Bjelke 

IFCBeam 

IFCSlab 

IFCBeam 

IFCColumn 

IFCBeam 

IFCSlab 

IFCColumn 

IFCBeam 

IFCWallStandardCase 

IFCBeam 

IFCSlab 

IFCBeam 

H-Bjelke:HEB200 

Floor:100mm Betong 

IPE:IPE160 

HUP-Søyle:HUP100x100x10 

EHP:HSQ580x250/350x6x30/20 

Floor:200mm Betong 

HUP-Søyle:HUP200x100x10 

IPE:IPE300 

Basic Wall:IV - B30 - 250mm 

Vinkel:L100x100x10 

Floor:300mm Betong 

H-Bjelke:HEA160 

Figur 7.1.1 – Hoffsborg3 
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HUP 250x150x10 – Søyle 

Hulldekke HD400 

HEB 140 – Bjelke 

Hatteprofil (medium) – Bjelke 

HUP 80x80x7.1 – Søyle 

Betongsøyle (rekt) 250x600 

Betongdekke 250mm 

ISQ 400x200x10x30 – Bjelke 

ISQ 400x200x10x20 – Bjelke 

Betongvegg (skive) B30 200mm 

ISQ 500x150x6x15 – Bjelke 

ISQ 500x300x15x25 – Bjelke 

IFCColumn 

IFCSlab 

IFCBeam 

IFCBeam 

IFCColumn 

IFCColumn 

IFCSlab 

IFCBeam 

IFCBeam 

IFCWallStandardCase 

IFCBeam 

IFCBeam 

HUP-Søyle:HUP250x150x10 

Floor:HD400 

H-Bjelke:HEB140 

EHP:HSQ400x150/250x6x20/10 

HUP-Søyle:HUP80x80x7.1 

Betong Rekt Søyle:250x600 

Floor:250mm Betong 

I-bjelke:ISQ400x200x10x30 

I-bjelke:ISQ400x200x10x20 

Basic Wall:IV - B30 - 200mm 

I-bjelke:ISQ500x150x6x15 

I-bjelke:ISQ500x300x15x25 

Tabell 7.1.1 – Bearbeidet utdrag fra IFC-importloggen (E.1) i Focus Anbud. 

 

Da vi laget elementdatabasen basert på informasjonen I tabell 7.1.1, fant vi det hensiktsmessig å 

sortere bjelkene i en egen mappe. Denne mappen ”forsvant”, men da vi forsøkte å opprette bjelkene 

på nytt, fikk vi beskjed om at elementet allerede fantes. Vi tok en programoppdatering, noe vi hadde 

gjort relativt jevnlig, og oppdaget at det hadde kommet en oppdatering. Mappen med bjelkene var 

fortsatt usynlig og vi måtte kontakte Olav Dammen i Focus Software. (17) 

Det viste seg å være en feil i Focus Anbud. Svært ofte når man tar et element, og slipper det over en 

mappe, ”forsvinner” mappen med elementet. Tilsvarende feil lar seg fremprovosere om man drar 

delytelser og mapper over andre tilsvarende objekter. Problemet lot seg heldigvis løse da vi sendte 

”element.mdb” filen til Focus (elementdatabasen), og de reparerte den. Etter denne erfaringen, 

laget vi alltid en kopi av databasen før vi gjorde endringer. Det er heller ingen angreknapp for 

databaseendringer. 

Oppdateringen innholdt en meget etterlengtet funksjon, nemlig to nye IFC-klasser; IFCPile og 

IFCFooting. Dermed har Focus Anbud nå støtte for ni IFC-klasser. Denne endringen ble gjort i 

forbindelse med seminaret ”Åpen BIM i praksis” som ble holdt på Oslo Kongressenter 9.mars 2010. 

Rambøll arrangerte dette, og inviterte samtlige programvareutviklere og distributører. Der skulle 

Hoffsborg 3 være rammen for presentasjonen av de ulike programmer, og Focus oppdaget at peler 

og fundamenter ikke ble importert fra denne IFC-modellen. Vi snakket da med Focus sin 

representant, og spurte eksplisitt om hvordan vi skulle få inn peler og fundamenter. Da svarte han at 

funksjonen nettopp var blitt programmert i forbindelse med denne IFC-modellen og at funksjonen 

ville implementeres i løpet av kort tid. Den ble dessuten presentert i en Beta versjon på seminaret. 

Ettersom pelene i IFC-modellen var lagret som IFCFooting, da Revit Structure ikke støtter IFCPile, 

håpet vi at importen likevel ville fungere.  
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Vi skrev ut en ny IFC-importlogg (Se D.2), og oppdaget at kun to elementer manglet.  

Element IFC klasse IFC-ID 

Betongfundament 700x350x250 

Stålkjernepel Ø90 

IFCFooting 

IFCFooting 

Fundament rektangulær:700 x 350 x 250mm 

Stålkjernepel trykk-strekk skrå m foringsrør:Ø90 

Tabell 7.1.2 – Bearbeidet utdrag fra IFC-importloggen i Focus Anbud. 

Vi opprettet elementene, men bestemte oss for å avgrense delytelsene. Vi var meget klar over at 

NS3420 skiller mellom strekk og trykkpeler, men alle postene omkring peler faller utenfor IFC-

importens muligheter. Vi kunne teoretisk opprettet egne IFC-ID’er for strekk, trykk, skrå, rett osv. 

Altså definert de ulike ”pelepostene” som forskjellige elementer i Revit Structure, men det ville bli å 

gå for langt da pelene uansett ikke er prosjektert. For at denne beskrivelsen skulle kunne utarbeides, 

var det viktig å avgrense omfanget. Hensikten var å bekrefte funksjonaliteten vi skisserte i kapittel 5, 

dermed ble det uinteressant i forhold til oppgaven hvorvidt alle tilleggspostene tilknyttet elementet i 

IFC filen var med. Det viktigste var at informasjonen i IFC filen blir formidlet, noe som har vært 

fokuset igjennom hele rapporten. Vi ønsket primært å få med: 

 Pelene [m] og oppstilling av pelemaskin [stk] 

 Betongvegger, søyler, dekker og fundamenter [m3] 

 Forskaling av vegger, søyler, dekker og fundamenter [m2] 

 Stålsøyler og bjelker [Kg] 

Hvis vi fikk med disse, ble det opp til Rambøll om de ville opprette egne objekter i Rambølls bibliotek 

til å skille mellom de ulike måtene pelene fungerte på. I praksis blir trolig dette for omfattende til at 

det er hensiktsmessig, men mulighetene er der. Vi valgte i tillegg å se bort fra; steng i vegger, 

armering, graving og andre grunnarbeider. 

Etter å ha opprettet alle elementene med deres delytelser, importerte vi IFC-filen og fikk opp en 

beskrivelse (se D.3). Vi måtte kontrollere mengdene for å kunne determinere hvorvidt disse var 

korrekt eller ikke, og her hadde vi store variasjoner. Enkelte av postene var det direkte feil mengder, 

noe som fremkommer tydelig i vedlegget. Ettersom IFCOpeningElement ikke importeres, mangler vi 

dessuten poster for utsparinger og forskaling av disse. Antall kvadratmeter forskaling er lik antall 

kubikkmeter betong. Det kan selvfølgelig tenkes tilfeller hvor det er gjeldene, men ikke her. For å 

kunne determinere hva som hadde gått galt, ble vi nødt til å regne alle mengder manuelt, og 

sammenligne resultatene. På bakgrunn av overnevnte strategi, kunne vi konkludere med følgende. 

Enheten som importeres sammen med mengdene følger ikke konsekvent materialet eller IFC-

klassen. Søyler importeres som kg hvis det er stål og m3 hvis de er av betong. Dette er ikke 

overførbart til dekker og vegger. Se detaljert forklaring i tabell 7.1.3. 

IFC-Klasse Enhet for stål Enhet for betong Enhet for peler 

IFCWallStandardCase  m2  

IFCSlab  m2  

IFCFooting  m3 m 

IFCColumn Kg m3  

IFCBeam Kg Trolig m3*  
Tabell 7.1.3 – Her ser man hvilke enheter Focus Anbud importerer avhengig av material og IFC-klasse.  
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Focus Anbud regner ut antall kubikkmeter betong, men ikke kvadratmeter forskaling for IFCColumn 

og IFCFooting. Det motsatte er tilfelle for IFCSlab og IFCWallStandardCase. I tillegg skal posten 

”oppstilling av pelemaskin” ha en mengde tilsvarende antall peler. Denne problemstillingen er 

identisk med den vi møtte i kapittel 5, hvor søylefoten skulle svare til antall søyler, og ikke antall kg 

søyle. Likevel kan vi presentere en løsning på noen av problemene.   

 

Løsning av mengdeproblemet 

Nr Element IFC klasse IFC-ID 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Betong gulv på grunn, 100mm 

Betongdekke 200mm 

Betongvegg (skive) B30 250mm 

Betongdekke 300mm 

Betongsøyle (rekt) 250x600 

Betongdekke 250mm 

Betongvegg (skive) B30 200mm 

Betongfundament 700x350x250 

Stålkjernepel Ø90 

IFCSlab 

IFCSlab 

IFCWallStandardCase 

IFCSlab 

IFCColumn 

IFCSlab 

IFCWallStandardCase 

IFCFooting 

IFCFooting 

Floor:100mm Betong 

Floor:200mm Betong 

Basic Wall:IV - B30 - 250mm 

Floor:300mm Betong 

Betong Rekt Søyle:250x600 

Floor:250mm Betong 

Basic Wall:IV - B30 - 200mm 

Fundament rektangulær:700 x 350 x 250mm 

Stålkjernepel trykk-strekk skrå m foringsrør:Ø90 

Tabell 7.1.4 – Oversikt over elementer med feil mengder. 

 

Tabell 7.1.4 viser de elementene vi har fått problemer med. Vi gav disse elementene et nummer og 

sorterte de på farger for at vi lettere skulle kunne henvise til de i teksten. 

Brun Betong på grunn, forskaling kun rundt. Kan kun automatisere betongvolum, ikke forskaling. 

Blå forskaling kun på en side. Forskalingsareal kan beregnes med multiplikator. 

Rød forskaling på to sider. Forskalingsareal kan beregnes med multiplikator. 

Grønn forskaling på fire konstante sider. Forskalingsareal kan beregnes med multiplikator. 

Grå trapp og balkong, lar seg ikke automatisere i dette prosjektet, men vanligvis. 

Lilla lar seg ikke automatisere. 

Vår tilnærming til dette problemet gikk ut på å lage generelle mengdemultiplikatorer for å få de 

importerte mengdene til å passe med delytelsene sine mengder. Metoden har en stor svakhet, for 

generaliseringen legger til grunn at personen som modellerte bygget i Revit Structure, benyttet 

objektene slik vi har forutsatt. Et godt eksempel på denne problemstillingen er det post nr 6. Dette 

objektet er egentlig et dekke, men blir her benyttet som trapper og balkonger. Hvis dette objektet 

benyttes på tradisjonell måte, er det en enkel jobb å omregne kvadrat til kubikk. Likevel er det en 

skummel forutsetning da dette bygget på en svært god måte viser hvor galt det kunne gått om 

denne tilnærmingen ble benyttet. Forskaling av trapper og balkonger med utradisjonell geometri, er 

en helt annen jobb enn underforskaling av et dekke. Selv om vi lager multiplikatorer for objektene i 
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tabell 7.1.5, er vi meget oppmerksomme på at generaliseringen krever at tegneren har full oversikt 

over vår tilnærming.  

Nr Element Multiplikator for betong Multiplikator for forskaling 

1 Betong gulv på grunn, 100mm 0,1 Umulig (omkrets av en flate) 

2 Betongdekke 200mm 0,2 1 

3 Betongvegg (skive) B30 250mm 0,25 2 (forskales på to sider) 

4 Betong gulv på grunn, 300mm 0,3 Umulig (omkrets av en flate) 

5 Betongsøyle (rekt) 250x600 1 11,33 

6 Betongdekke 250mm Umulig i dette prosjektet Umulig i dette prosjektet 

7 Betongvegg (skive) B30 200mm 0,2 2 (forskales på to sider) 

8 Betongfundament 700x350x250 1 8,57 

Tabell 7.1.5 – Multiplikatorer til de elementene som lar seg automatisere. 

Multiplikatorenes utregning kan man studere i D.4. For relevante tilfeller i element 1, 4, 6 og 9, satte 

vi multiplikatoren til null. Da ville også importert mengde i disse feltene være null, noe som da 

illustrerer at disse må regnes manuelt. Vi setter disse multiplikatorene inn i de rette delytelser, se 

figur 7.1.2. 

 

Figur 7.1.2 – Vi endret alle delytelsenes ”mengde” med deres respektive multiplikatorer. ”Mengde” er det samme som 
multiplikator i denne sammenheng.  

 

Etter å ha satt inn alle multiplikatorene under mengde i de respektive delytelsene, kunne vi 

importere IFC-modellen på nytt. Vi fikk da en automatisk generert beskrivelse etter en vellykket IFC-

import, se D.5. 
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Denne beskrivelsen er det jobbet svært mye med, langt mer enn hva som ville vært tilfelle om den 

hadde blitt utarbeidet manuelt. Fordelen er at endringer i IFC modellen vil automatisk medføre 

endringer i beskrivelsen ved en ny IFC-import. I tillegg er disse elementene nå opprettet, og vil 

dermed medføre tid spart ved neste beskrivelsesprosjekt. Hovedproblemet er at multiplikatorene 

blir feil om forutsetningene bak skulle endres, noe vi så med element nummer 6. I praksis fungerer 

Focus Anbud trolig best i tilfeller der samme person lager modellen, elementdatabasen og 

beskrivelsen. Forutsetningene som er gjort under de få postene denne beskrivelsen består av, er 

enkle å kommunisere til medarbeidere, men det er ingen tvil om at alle forutsetninger for en 

fullstendig elementdatabase meget raskt kan utvikle seg til en bok. Trapper og spesielle geometriske 

balkonger er eksempler på bygningsdeler som ikke bør settes sammen av dekker. Da blir 

beregningene av forskaling feil, også postene. 

Vi valgte å sette alle delytelser vi ikke kunne automatisere lik null. Dette fremkommer også av D.5. 

Hensikten med ikke å regne ut disse manuelt, var ene og alene å synliggjøre nettopp hvor grensene 

for automatiseringen i Focus Anbud går. Det som slo positivt ut var at Focus Anbud klarte å 

importere pelene selv om de lå under feil IFC-klasse. I kapittel 5 forsøkte vi å få inn fotplater, 

konsoller, stivere og bolteforbindelser ved hjelp av andre IFC-klasser enn de man strengt talt skal 

benytte. Dette gikk absolutt ikke, men pelene kom inn under IFCFooting. Vi tror årsaken til dette er 

blant annet av Revit Structure, som for øvrig blir distribuert av blant annet Focus, ikke har støtte for 

IFCPile. Dermed er det vanlig å eksportere peler som IFCFooting, noe Focus helt sikkert har tatt 

høyde for. Det er likevel en nyttig bemerkelse at gode rutiner i forbindelse med modelleringen i 

Revit Structure og opparbeidelsen av elementdatabasen i Focus Anbud, kan medføre mye spart tid 

selv om utfordringene for brukeren kanskje er i overkant av hva vi hadde forventet. IFC 

kompatibiliteten til Focus Anbud kan oppsummeres i tabell 7.1.6. 

Element Focus Anbud IFC 2x3 

Bjelker IFCBeam IFCBeam 

Søyler IFCColumn IFCColumn 

Vegger IFCWallStandardCase IFCWallStandardCase 

Utsparing i vegger  IFCOpeningElement 

Dekker IFCSlab IFCSlab 

Utsparing i dekker  IFCOpeningElement 

Tak IFCSlab** IFCRoof 

Ramper IFCSlab** IFCRamp 

Fundament IFCFooting IFCFooting 

Peler IFCPile*** IFCPile 

Strekk/trykkarmering  IFCReinforcingBar 

Annen armering  IFCReinforcingElement 

Konsoller  IFCDiscreteAccessory 

Fotplate  IFCPlate 

Bolteforbindelser  IFCMechanicalFastener 

Trapper IFCSlab** IFCStair 

Tabell 7.1.6 – Focus Anbud har støtte for disse klassene 
** Ved bruk av disse klassene kan delytelsene få feil mengder. 
*** Denne klassen lar seg ikke eksportere i Revit Structure. Kan bruke IFC-Footing isteden. 

De elementene man ikke får inn via IFC-importen, kan man forsøke å opprette delytelser for. Det er 

viktig å presisere at disse delytelsene må være generelle.  
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7.2 Global lastberegning  

Som beskrevet i kapittel 6, lot det seg ikke gjøre å utføre en lastanalyse på en modell importert som 

IFC i FEM-design da analysemodellen ikke ble fullverdig fra dette formatet. Vi gjorde for ordens skyld 

et forsøk på å importere modellen av Hoffsborg 3 gjennom IFC til FEM-design. Vi fikk da nærmere 

2000 objektplasseringsfeil, som også var forventet utfall av en slik import. 

 

 

Vi overførte da i stedet Revit-modellen gjennom plugin-modulen på *.r2f-format. Vi hadde før dette 

redusert modellen i Revit ned til å inneholde kun de bæresystemer relevante for å ta lastene knyttet 

til bygningskroppen, uten konstruksjonsdeler som tilhørte sammenkobling mot eksisterende bygg. 

Denne proprietæroverføringen foregikk uten noen feilmeldinger.  

    

 

Noen profiler benyttet i konstruksjonen ble derimot ikke gjenkjent i mappingen og disse måtte 

manuelt tildeles FEM-modellen. Dette krevde noe ekstra tid da profiltypene ikke lå i biblioteket i 

FEM. Her er det nødvendig med et oppdatert bibliotek dersom dette skal fungere med direkte 

overføring, slik beskrevet i kapittel 6.3.  

Figur 7.3.1 – 3D-modellen lar seg ikke importere riktig i FEM-Design på IFC-format. 

Figur 7.3.2 – Modellen overført til FEM-Design gjennom plugin. 
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Etter at alle elementer var definert for material og profil bestemte vi lagerreaksjoner og lasttilfeller. 

Verdier for laster var basert på NS-EN 1990, NS-EN 1991 samt beregningsgrunnlag fra Rambølls RIB 

ansvarlig for dette prosjektet.  

For å kunne utføre en global lastanalyse må det etableres et mesh. Dette lot seg derimot ikke gjøre 

på vår modell. Vi endret innstillinger for å akseptere større avstand mellom linjer i trådmodellen ved 

etablering av mesh og utførte små manuelle forenklinger i modellen. Allikevel ble ikke modellen god 

nok. Dette skyldes geometriske avvik og feil i analysemodellen som FEM-Design har tegnet på 

bakgrunn av filen eksportert fra Revit, selv på proprietært format. Modellens krevende geometri gjør 

at den i Revit har små avvik i elementenes koordinater og individuelle analyselinjer. På grunn av 

dette klarer ikke FEM-Design å gjenkjenne geometrien. Med flere etasjer og mange avvik blir det en 

for stor operasjon å korrigere dette manuelt. Linjelastene forsøkt etablert for vindlaster i 

programmet genererte for eksempel også feilmeldinger da disse ikke fulgte samme linje langs 

lengden av bygget. Dette kom av misforståelser i nivået med overgang bjelker/dekker som følge av 

geometrifeil. Analyselinjen for dekket når ikke helt frem til bjelkens analyselinje.  Spesielt upresist 

her ble overgangen mellom skive og dekke, og skive til bjelke.  

Praksis for etablering av analysemodell blir med dette utgangspunktet derfor å overføre en mindre 

del av modellen, for eksempel bare en etasje, og ha denne som basis for videre oppmodellering i 

FEM-Design. Deretter må man modellere seg opp etasje for etasje og foreta kontroller etter hvert 

som man utvider modellen slik at ikke for mange variable blir tilført av gangen, og man bør samtidig 

ha sikret seg en lagret versjon av hvert steg i prosessen som back up. Denne prosedyren ble 

bekreftet fra rådgivende ingeniører hos Rambøll som jobbet med Hoffsborg 3 som prosjekt. (18) 

Figur 7.3.3 – Flere profiler ble ikke automatisk oversatt under overføringen og 

krevde manuell definering. 
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Fordi forsøket med global lastanalyse viste seg mer komplisert og tidkrevende å gjennomføre fant vi 

det ikke hensiktsmessig å gå videre med denne prosedyren da denne i seg selv kommer litt på siden 

av problemstillingen i oppgaven. Dette forsøket dokumenterer overføring på proprietært format og 

ikke IFC. Vi har testet IFC-kompatibiliteten til FEM-Design, men denne var ikke tilfredsstillende for 

annet enn mindre konstruksjoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.3.4 – flere geometriske feil medfører for mange manuelle endringer i 

FEM-design til at overføring fra Revit har fullverdig verdi på komplekse modeller. 
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8. Diskusjon 

Det mest gjennomgående problemet i samtlige programmer, er deres manglende IFC-kompatibilitet. 

Mer presist, deres mangelfulle Exchange Requirement i IDM. Testene i de foregående kapitlene 

gjenspeiler den hardkodete IDM, kravene om hva som skal bli med i en overføring. Det er 

programmenes IDM som praktisk talt bestemmer om en IFC-klasse er nødvendig eller ikke. For 

eksempel sier IDM’en til FEM-Design at peler ikke skal tas med i en IFC-import. Årsaken er opplagt, 

peler er en lagerreaksjon som dimensjoneres etter oppleggets størrelse og retning. Ifølge 

overnevnte resonnement er IFC-klassen til peler unødvendig informasjon til FEM-Design, men ikke til 

beskrivelsesverktøyene ISY Beskrivelse og Focus Anbud. Pelene må selvsagt beskrives, noe Focus 

Anbud omsider la opp til i den siste oppdateringen fra tidlig mai 2010. Vi har vist hvilke IFC-klasser 

de ulike programmene har støtte for (tabell 5.3.2, 6.2.1 og 7.1.5), og forsøkt å få frem en løsning når 

klassene ikke er støttet. Dette er en tilnærmingsmetode som av alle praktiske årsaker i beste fall kan 

karakteriseres som tungvinn. I virkeligheten utarbeider ikke nødvendigvis samme person både 

modell, beskrivelse og styrkeberegninger. Med nevnte metode kan man ikke utelukke at 

modellmakeren må sende ulike IFC-filer til de mange involverte for at programmene skal kunne lese 

de riktig. Focus Anbud hadde sju klasser og fikk to til i mai, og ISY Calcus hadde mer enn dobbelt så 

mange. Det gir seg selv at problemene fort kan bli mange under slike forhold. Særlig når enkelte 

programmer faktisk nekter å importere visse IFC-filer (se figur 4.5.1).  

Det er tydelig at samspillet mellom produktutviklerne og brukerne ikke er tilstrekkelig god, da 

IDM’en i samtlige av programmene ikke er av høy nok detaljgrad. Revit Structure åpnet opp for 

individuelle IDM’er, med egne valg for IFC-klasser og typer enten basert på elementer som gruppe 

(Revit families) eller elementer spesifikt (figur 5.1.4 og 5.1.6). Hvorfor Revit Structure ikke støtter 

IFCPile, IFCMechanicalFastener, IFCDiscreteAccessories og muligens flere, er for oss uforståelig. De 

legger opp til egendefinerte IDM’er, men velger å se bort fra flere av IFC-klassene definert i IFC 2x3 

grensesnittet. Revit Structure har også en annen svakhet i formidling av analyselinjene som kanskje 

er enda mer begrensende. Disse bygger seg opp etter geometrien, og ikke etter logiske prinsipper 

For å utføre en beregning trenger vi sammenfattede analyselinjer, men Revit Structure klarer ikke 

alltid å lage disse (se kapittel 6.2). Det viste seg blant annet å være avhengig av rekkefølgen på 

oppbyggingen av modellen i Revit, men vi fokuserte svært lite på dette da den intuitive 

automatikken uansett ikke ble ivaretatt. Vi har omtalt de enkelte programmers IDM’er, men ikke 

laget noen spesifikke forslag til forbedring av disse. Vi har i all enkelthet beskrevet IDM på et helt 

generelt nivå, men kunne valgt å vinkle hele oppgaven på IDM. Kanskje til og med utviklet IDM’er for 

programvareutviklerne. Dog valgte vi å studere de sidene ved åpen BIM som representerer den 

brukerpraktiske siden, noe som i høy grad reflekterer vårt ønske om ekspertise og fremtidig 

arbeidsplass. I løpet av utarbeidelsen av denne rapporten, har vi oppdaget at 

programvareleverandørene trenger langt mer feedback fra bransjen de leverer til. Det ville vært 

svært flott om denne rapporten kan inspirere kommende oppgaveskribenter fra bygglinjen til 

nettopp å ta tak i dette. 

Etter å ha studert Focus Anbud er vi veldig usikre på hva vi skal svare når noen spør oss om det 

fungerer. Det er vanskelig å gi et bestemt svar på et slikt spørsmål. Etter vår mening burde det 

strengt talt fungere på en annen måte enn det gjør i dag. Elementdatabasen burde bygges om slik at 

den kan ta kommandoen ”angre”. Når objekter blir borte av seg selv, er det nyttig å kunne trykke 
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”angre” noen ganger. Dessuten har ikke programmet støtte for nok IFC-klasser. Konsoller, bolter og 

plater er kun få eksempler på hva som ikke lar seg importere. Vi er likevel meget imponert over 

delytelsessystemet. Det er en god tilnærming, men ikke god nok til at mangelen på IFC-klasser ikke 

blir graverende. Dessuten burde det være en bedre mengdefunksjon i programmet, trippelintegralet 

kan alternativt benyttes fremfor dagens løsning. Det burde dessuten være mulig å dedikere et antall 

av en delytelse per importert element. Altså en funksjon for å dedikere en fotplate til en søyle og 

ikke bare en fotplate per multiplikator av importert kg søyle. Problemet der betongen fikk feil 

forskalingsareal eller betongvolum, har direkte årsak i deres mengdeberegning ved import. Focus 

Anbud beregner kun kubikkmeter når det er betongfundament og betongsøyler som importeres. Det 

hadde vært veldig praktisk om kvadratmeter også ble beregnet, og at disse automatisk forholdt seg 

til de opplagte delytelsene plasstøpt betong og forskaling. De ulike NS3420 kodene for forskaling 

determinerer hvilke geometriske beregninger som må til for å bestemme forskalingsarealet. En vegg 

skal alltid ha forskaling på begge sider og dekke kun på undersiden (ytterst få unntak). Dermed 

burde forskalingsmengdene kunne beregnes på bakgrunn av dette. Når Focus Anbud også ser bort 

fra IFCOpeningElement, får man heller ikke importert postene for utsparingene. Alle disse 

begrensningene peker mot et entydig resonnement. Man må kontrollere alle poster, mengder og 

enheter. 

En annen bemerkning rundt IFC-importen i Focus Anbud er hvordan de bygger opp 

elementdatabasen etter ”IFC-ID”. IFC-ID er navnet elementet har fått i modelleringsverktøyet, og 

ikke noen ID overhodet. Likevel viser dette at Focus tenker fremover, for ”IFC-ID” er en 

bemerkelsesverdig idé for tidligimplementering av IFD.  Hvordan skal man beskrive et element 

entydig uten IFD? Det går selvsagt ikke, med mindre man finner opp noe annet, og det har Focus 

gjort her. Det er på ingen måte tilstrekkelig med IFC-klasser når man skal beskrive ulike 

bygningsobjekter etter NS3420, man behøver langt mer informasjon om de mange objekter. 

Nettopp derfor er IFC-kompatibiliteten ikke helt etter målsetningen. Vi oppdaget også at 

informasjonen lagret i fanen ”spesifikasjon” (se figur 5.4.10), ikke følger angivelsene i IFC-modellen. 

Dette kan også være fordi det hersker så stor tvil om hva man skal fylle inn i feltet IFCMaterial, da et 

materiale kan skrives på mange måter. Her kommer IFD i fremtiden med entydige definisjoner 

basert på en IFD-GUID. Lokalisering og antall er likevel poster som de med fordel bør la følge IFC-

modellens innhold, da lokaliseringen er spesifisert av IFCSpace og antallet opplagt nok lar seg telle. 

Focus er både distributør av Revit Structure, og utvikler av Anbud samt ulike tilleggspakker. Ettersom 

de bruker en elementdatabase i Focus Anbud burde de kanskje vurdere å selge en slik ferdigutviklet 

database som samsvarer med eget Revit bibliotek?  

Programvareutviklerne virker avventende til ny IFC-versjon, og ikke minst IFD. IFC versjon 2x4 har 

vært under utvikling lenge, og vil innholde flere IFC-klasser, for mer presis klassifisering. Dog har ikke 

mangelen på IFC klasser i versjon 2x3 vært problemet, men heller programmenes manglende 

implementering av disse i deres IDM’er. Med ny IFC-versjon skal dessuten alle programmer IFC 

sertifiseres på nytt, noe som forhåpentligvis vil føre til langt strengere krav til det enkelte program 

enn ved lansering av dagens versjon, 2x3. Forhåpentligvis setter denne sertifiseringen også krav til 

de respektive programmenes IDM. 

Overføringen fra Revit Structure til FEM-Design viste seg å være langt mer problematisk. 

Hovedårsaken til det, er Revit Structure sin manglende evne til å holde orden på analyselinjene sine. 

Selv om vi forsøkte å gå veien om det proprietære r2f-formatet viste det seg svært vanskelig å få 
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korrekte analyselinjer. I tillegg oppdaget vi at Revit Structure velger å ignorere IFC-eksportens 

analyselinjer. Dette til tross for at funksjonen står under IFC-options i Revit menyen. De har 

tilsynelatende laget en ikke-fungerende funksjon. Likevel er det en interessant bemerkning at 

funksjonen uansett ikke ville fungert bedre enn det proprietære r2f-formatet, da det er 

analyselinjene i Revit Structure som er begrensningen. Hvorvidt FEM-Design er et godt IFC-

kompatibelt program, lar seg ikke besvare da IFC-filen fra Revit Structure uansett ikke innholder den 

informasjonen man trenger. IFCAnalyticalModel er ikke støttet av Revit Structure, om den er støttet 

av FEM-Design kan vi ikke vite da tilegnelsen av slik informasjon i Notepad er langt mer krevende 

enn kun å bytte ut en IFC-klasse. Dessuten er det primært Revit Structure som er modellverktøyet, 

ikke Notepad. Dette avslører en svakhet med metoden valgt for oppgaven. For å belyse FEM-Designs 

IFC-kompatibilitet kunne vi testet andre modellverktøy. En optimal IFC-modell med eksporterte 

analyselinjer ville synliggjort IFC-kompatibiliteten til FEM-design. På denne måten kunne vi sørget for 

en referanse til Revits eksportegenskaper og sammenlignet hvor Revit står når det gjelder 

analyselinjer i forhold til sine konkurrenter. Om det finnes modellverktøy som har denne 

egenskapen vet vi ikke. I mangel av en slik optimal IFC-modell kan vi ikke si noe sikkert om IFC-

importen i FEM-Design.  

ISY Beskrivelse måtte importere XML-eksporten til Calcus sin IFC-import. Veien ble lang, og 

datatapet stort, i et tilfelle så stort som 90 % [B.1]. Likevel var det mulig å utarbeide beskrivelser, 

men automatikken uteble. Vi måtte regne om alle mengder, og forsøke å holde styr på objektenes 

meget forvirrende navn. Hvis denne metoden skulle implementeres i Rambøll, måtte nok Rambølls 

Revit bibliotek få endrede navn på sine objekter. Likevel er det intet i veien for å benytte denne 

metoden for å utarbeide en beskrivelse, men fortrinnsvis for mindre prosjekter. Vi valgte å unnvære 

og utarbeide en beskrivelse av Hoffsborg 3 med ISY sitt system, nettopp fordi vi visste hva resultatet 

ville være. Nemlig en stor mengde elementer med navn som måtte tydes og feil mengder. Likevel 

avskriver vi ikke muligheten for at ISY sitt system kan innebære en viss grad av tidsbesparelse.  

ISY kom ikke helt i mål på beskrivelse. Dog er vi meget spente på neste versjon av ISY Beskrivelse da 

denne skal innholde intern IFC-import. Ettersom ISY Calcus hadde støtte for langt flere IFC-klasser 

enn Focus Anbud, er det nærliggende å tro at ISY Beskrivelse også vil gjøre dette. Hvordan ISY velger 

å håndtere IFC blir også en meget spennende observasjon. Kommer de til å importere objekter ned 

til hver minste detalj, eller gjøre som Focus, importere hovedelementer og deretter tillegge 

delytelser? Vi håper på begge deler, da delytelser helt klart har sine fordeler med hensyn på små 

deler man ikke modellerer, mens direkte import av objekter åpner opp for en langt større frihet og 

detaljeringsgrad. Focus Anbud er veldig sterke på typiske elementbygg, men ved litt kreative bygg vil 

antall objekter bli så mange, at jobben med å etablere disse manuelt nærmest overskygger 

tidsbesparelsen man potensielt kan forvente å oppnå. Den første rammen med konsoller vi 

presenterte i kapittel 4.5, viser begrensningen meget elegant. Focus Anbud sin IFC-import fungerer 

best for elementer hvor delytelsene er en multiplikator av importert elementmengde. 

Vi har under arbeidet med denne rapporten sett at begrensningene mot å nå målet med 

automatisert overføring gjennom IFC nesten gjennomgående skyldes dårlig IDM. Derimot har vi i 

Solibri aldri mistet eller manglet informasjon. Solibri har den enkleste IDM av alle, den må lese alt. 

På grunn av dette er Solibri og tilsvarende programmer utmerket til å demonstrere funksjonaliteten 

til Åpen BIM og IFC. 
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Under arbeidet med denne rapporten, og de mange forsøkene vi har vært igjennom for å utarbeide 

den, oppdaget vi etter hvert at IFC og IDM alene ikke er tilstrekkelig for entydig presisering av 

objekters funksjon. IFD må på banen, og ingen programmer viser det tydeligere enn Focus Anbud. I 

tillegg fremkom dette tydelig under IFC-importen i FEM-Design. Nå virket ikke den importen helt 

etter hva man bør forvente, primært på grunn av Revit Structure. Likevel fikk vi bekreftet at navn på 

profiler og lignende forsvinner, nettopp fordi det ikke eksisterer noen database for korrekt 

navnsetting av disse. Der vil IFD komme på banen, og om programvareutviklerne tar IFC 2x4 og IFD 

på alvor, dernest utarbeider en god IDM på bakgrunn av disse, er det store muligheter for at åpen 

BIM vil bli langt mer funksjonelt kort tid inn i fremtiden.  
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9. Konklusjon 

Revit åpner opp for individuell ER (IDM), men støtter samtidig ikke nok IFC-klasser til at kvaliteten på 

eksporten ivaretas. Revit Structure ignorerer dessuten analyselinjene i IFC-eksport. Analyselinjene er 

generelt for dårlige til å utarbeide en styrkeberegning også på proprietært format. Revit Structure 

lager altså en for dårlig IFC-modell til at denne kan benyttes til de tiltenkte formål. Oppgaven viser 

likevel at det er mulig å omgå noen av manglene til Revit Structure, men dette er ikke 

tilfredsstillende. 

Rambølls Revitbibliotek er ikke direkte til hinder for utvekslingen av informasjon til IFC-filen, men det 

ville vært en fordel om navnsettingen var mer konsekvent.  

Flaskehalsen i informasjonsformidlingen mellom de ulike BIM-verktøy er på ingen måte IFC-

grensesnittet. Vi kan likevel ikke utelukke at IFC 2x3 innehar begrensninger, men det kan vanskelig 

påvises med valgte metode da programmene på langt nær utnytter grensesnittet fullt ut. 

Programvareutviklerne har en lang vei å gå før de eventuelt kan klage på IFC-grensesnittet. 

Ettersom kun et fåtall av de relevante IFC-klassene i 2x3-standarden blir benyttet i programmene 

gjennomgått i oppgaven, må man være mindre prinsipiell ved valg av IFC-klasser enn IFC-

grensesnittet legger opp til. Dermed må man ofte velge en IFC-klasse som er feil. I tillegg må man 

være oppmerksom på at valgte IFC-klasse er støttet av de andre programmene man skal jobbe med. 

Dette kan i tenkte tilfeller føre til at man må skreddersy IFC-modeller til ulike formål og programmer.  

På bakgrunn av støttede IFC-klasser i ISY Calcus (tabell 5.3.2), Focus Anbud (tabell 7.1.6) og FEM-

Design (tabell 6.2.1) kan man sette opp følgende tabell for IFC-eksport: 

 Valg av IFC-Klasser i Revit Structure  

Element FEM-Design ISY Calcus Focus Anbud IFC 2x3 

Analysemodell ?   IFCAnalyticalModel 

Bjelker IFCBeam IFCBeam IFCBeam IFCBeam 

Søyler IFCColumn IFCColumn IFCColumn IFCColumn 

Vegger IFCWallStandardCase IFCWallStandardCase IFCWallStandardCase IFCWallStandardCase 

Utsparing i vegger IFCOpeningElement IFCOpeningElement  IFCOpeningElement 

Dekker IFCSlab IFCSlab IFCSlab IFCSlab 

Utsparing i dekker IFCOpeningElement IFCOpeningElement  IFCOpeningElement 

Tak  IFCRoof IFCSlab** IFCRoof 

Ramper  IFCRamp IFCSlab** IFCRamp 

Fundament  IFCFooting IFCFooting IFCFooting 

Peler  IFCFooting* IFCPile IFCPile 

Strekk/trykkarmering  IFCMember*  IFCReinforcingBar 

Annen armering  IFCMember*  IFCReinforcingElement 

Konsoller  IFCMember*  IFCDiscreteAccessory 

Fotplate  IFCPlate  IFCPlate 

Bolteforbindelser  IFCMember*  IFCMechanicalFastener 

Trapper  IFCStair IFCSlab** IFCStair 

Tabell 9.1 – Støttede IFC-klasser i de respektive programmer. 
* Disse klassene er ikke i henhold til IFC-grensesnittet 
** Ved bruk av disse klassene kan delytelsene få feil mengder. Her gjelder også * 
*** Denne klassen lar seg ikke eksportere i Revit Structure. Kan bruke IFC-Footing isteden. 
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Foruten mangelfulle IDM’er, dårlige analyselinjer i Revit Structure og et stort behov for 

implementering av IFD, er følgende faktorer direkte til hinder for god informasjonsutveksling. 

 Enhetene i ISY Calcus er ikke basert på NS3420 og lar seg ikke overstyre. 

 Svært lite informasjon om elementene importeres i ISY Calcus, Focus Anbud og FEM-Design. 

Dette henger litt sammen med mangelen på IFD, men burde likevel fungert bedre. 

 Kan ikke sette delytelser på antall elementer (stk) i Focus Anbud. 

 Kan ikke alltid benytte multiplikatorer til å beregne mengder til delytelser i Focus Anbud. 

 Elementdatabasen i Focus Anbud kan miste elementer og tar ikke kommandoen ”angre”. 

 

IDM viser seg å være begrensningen i alle programmer benyttet i denne rapporten med unntak av 

Solibri og NavisWorks. Det skyldes at disse programmene har den enkleste Exchange 

Requirement(IDM), de må lese alt. Dette gjør Solibri og Navisworks til ideelle ambassadører for åpen 

BIM og IFC-funsjonalitet. 

Skal man lage mange beskrivelser basert på IFC-modell i årene fremover er det absolutt 

hensiktsmessig å benytte Focus Anbud. Skal man derimot kun lage en slik beskrivelse en sjelden gang 

imellom, har man intet å hente fra automatikken til Focus Anbud og kan alternativt utarbeide en 

manuell beskrivelse. Eventuelt velge ISY sitt system da dette krever omtrent samme arbeidsmengde. 

Dette gir følgende svar på hovedproblemstillingen for oppgaven:   

Alle programmer vi har studert, med unntak av Solibri og NavisWorks, har for dårlig Exchange 

Requirement (IDM). De støtter ikke de klassene de må for å opprettholde funksjonene de er 

tiltenkt. Dessuten er analyselinjene til Revit Structure av utilstrekkelig kvalitet.   
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A – Presiseringer 
 
A.1 – Ordforklaring og forkortelser 

 
Forkortning Betydning Ytterligere bemerkelser 

BIM 

 

Building Information Model En intelligent bygningsmodell i 3D med 

informasjon tilknyttet til objekter og rom 

Åpen BIM 

 

BIM lagret på det åpne 

fellesformatet IFC 

En modell som kan leses åpent av programmer 

benyttet av ulike faggrupper knyttet til et prosjekt  

IFC 

 

Industry Foundation Classes  En standarisert filtype man benytter for åpne BIM-

modeller 

IFD International Framework for 

Dictionaries 

En samling av flere bibliotek som beskriver navn 

og egenskaper på konsepter og objekttyper 

IDM 

 

Information Delivery Manual En prosessbeskrivelse for åpen BIM, beskriver 

hvilken informasjon til hvem til hvilken tid 

ER 

 

Exchange Requirement Faglige utvekslingskrav i en byggeprosess, ikke 

teknisk, del av IDM 

FP 

 

Functional Parts Enhet med informasjon knyttet til objekt, teknisk, 

del av IDM  

PM 

 

Process Mapping Prosesskart, beskriver relasjoner og interaksjoner 

av handlinger, del av IDM 

IAI International Alliance for 

Interoperability 

Tidligere navn for buildingSMART, alliansen for 

utvikling av åpen BIM 

CAD 

 

Computer Assisted Design  

CADD Computer Assisted Design and 

Drafting 

 

FEM Finite Elements Method Elementmetoden, beregningsmetode basert på 

matrisestatikk for løsing av ligningssystemer 
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[K] 

 

Systemstivhetsmatrisen  Elementers stivhet satt opp på matriseform for å 

kunne løse ligningssystemer  

[D] Systemforskyvnings-/ 

rotasjonsmatrisen 

Elementers forskyvninger eller rotasjoner satt opp 

på matriseform for å kunne løse ligningssystemer 

[S] Systemkraft-/ 

momentsmatrisen 

Elementers kraft eller moment satt opp på 

matriseform for å kunne løse ligningssystemer 

2D 

 

To-dimensjonal Beskriver noe ved to dimensjoner, for eksempel et 

plan med lengde og bredde 

3D 

 

Tre-dimensjonal Beskriver noe ved tre dimensjoner, for eksempel 

et volum med lengde, bredde og høyde 

IFC-ID Navn på elementet Samme navn som objekter har i Revit 

IFC-GUID Globalt og unik primærnøkkel 

for et element 

Selv om det er mange ”like” bjelker har alle disse 

unike IFC-GUID 

IFD-GUID Globalt og unik primærnøkkel 

for et konsept 

For eksempel vil et bestemt material ha egen IFD-

GUID, eller en bestemt bjelketype etc. 

   

 

 

 

 

 

Ord Ordforklaring 

IFC klasse En gruppe objekter med felles inndeling i IFC grensesnittet. For eksempel 

IFCBeam som da er alle bjelker. 

Entitet 

 

Navnet på en gitt tabell i en database. En IFC klasse kan være en entitet 

Primærnøkkel Entydig felt for lagring av informasjon i en databasetabell. En 

primærnøkkel kan kun ta unike verdier. 
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A.2 - Programmer 

Vi vil omtale de ulike programmene noe upresist igjennom hele rapporten. Her følger en detaljert 

liste over de programmene vi benyttet, versjon og produsent. 

Program (omtalt som) Produsent Programmets fulle navn Versjon 

Revit Structure Autodesk Revit Structure 2010 20090612_2115 

AutoCAD Autodesk AutoCAD 2009 C.608.0 (UNICODE) 

Solibri Solibri Solibri Model Checker 5.1 

Navisworks Autodesk Navisworks Manage 2010 7.0.51877 

ISY Calcus ISY ISY Calcus 5.0 

ISY Beskrivelse ISY ISY G-Prog Beskrivelse 7.3 

Focus Anbud Focus Software Focus Anbud 2010 10.2.0.7 

Fem-Design Strusoft Fem-Design 8, 3D-Structure 8.04.012 

 

Revit Structure 

BIM-modelleringsverktøy. Benyttes til modellering av bærende konstruksjoner. Programmet kan 

lagre modellen på proprietært format og/eller IFC.  

AutoCAD 

Bransjestandard for tegning av 2D tegninger. Benyttes også til 3D, men BIM verktøy tar stadig større 

markedsandel. 

Solibri 

Sammenstillingsverktøy for IFC-modeller. Man kan sette sammen modellene til RIB, RIE, RIV, ARK 

etc, og kontrollere disse ved hjelp av ulike sjekker. 

Navisworks 

Sammenstillingsverktøy for ulike typer modeller, blant annet IFC. Man kan sette sammen modellene 

til RIB, RIE, RIV, ARK etc, og kontrollere disse ved hjelp av ulike sjekker. 

ISY Calcus 

Tidligfase lønnsomhetsanalyseverktøy. Benyttes til kalkulasjon av ulike konsepter for å gi et så riktig 

bilde av kostnadene som mulig før prosjekteringen har startet. 

ISY Beskrivelse 

Beskrivelsesverktøy basert på blant annet NS3420. 

Focus Anbud 

Beskrivelsesverktøy basert på blant annet NS3420.  
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FEM-Design 

Egentlig en programpakke bestående av: 

 Plate Module 

 Wall Module 

 Plane Strain Module 

 3D Frame Module 

 PreDesign Module 

 3D Structure Module 

 Reinforcement Module 

Når vi omtaler FEM-Design, snakker vi om 3D Structure. 3D Structure benyttes primært til globale 

stabilitetsveregninger. 

 

I tillegg har vi benyttet følgende Microsoft Office 2007 produkter; Access, Excel, Word og 

Powerpoint. Vi omtaler stadig programmet Notepad. Notepad er det forhåndsintallerte 

programmet, også kjent som Notisblokk, i alle Windows versjoner. 
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B - Beskrivelser 
 
B.1 – ISY Beskrivelse fra Revit og IFC via XML 
 
Omregnede enheter lest ut fra ståltabell og Calcus/Beskrivelse. 
 

Tetthet stål 7850 kg/m3 
 

    

 
m2 m kg 

Søyler - HEA 100 0,00212 6 99,852 

Bjelke - IPE 200 0,00285 2,88 64,4328 

Bjelke - Stivere 0,03 0,008 1,884 

Bjelke totalt 
  

66,3168 

Fotplate 0,24 0,005 9,42 

Konsoll 
  

1,88 

 
 

På de neste sidene følger beskrivelsen gjort på bakgrunn av tegning i Revit, eksportert til IFC, 
lest inn i Calcus og eksportert til XML, for deretter og importeres i Beskrivelse. Dette er 
samme ramme som er beskrevet i kapitlene 2.3 og 2.4.  
Svært mye informasjon forsvant noe som fremkommer av størrelsen på filen. Hvis man 
fjerner kontoplanen som Calcus legger til for el, vvs, rivning etc. er størrelsen ca 10 % av den 
opprinnelige. Dette datatapet medfører null endringsmuligheter i Beskrivelse. 
 

 

I praksis måtte alt gjøres manuelt, vi hadde ingen god nytte av å benytte IFC modellen. 

Eneste positive var kontoplanen og at postene kom opp, men beklageligvis med feil 

mengder. 
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B.2 – Beskrivelse av stålramme i Focus Anbud 
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C – FEM-Design 
 
C.1 – Utdrag fra profilmappingen til noen søyler 
 
HE-Søyle HEA100  HE-A 100      
HE-Søyle HEA120  HE-A 120 
HE-Søyle HEA140  HE-A 140 
HE-Søyle HEA160  HE-A 160 
HE-Søyle HEA180  HE-A 180 
HE-Søyle HEA200  HE-A 200 
HE-Søyle HEA220  HE-A 220 
HE-Søyle HEA240  HE-A 240 
HE-Søyle HEA260  HE-A 260 
HE-Søyle HEA280  HE-A 280 
HE-Søyle HEA300  HE-A 300 
HE-Søyle HEA340  HE-A 340 
HE-Søyle HEA360  HE-A 360 
HE-Søyle HEA400  HE-A 400 
HE-Søyle HEA450  HE-A 450 
HE-Søyle HEA500  HE-A 500 
HE-Søyle HEA550  HE-A 550 
HE-Søyle HEA600  HE-A 600 
HE-Søyle HEA650  HE-A 650 
HE-Søyle HEA700  HE-A 700 
HE-Søyle HEA800  HE-A 800 
HE-Søyle HEA900  HE-A 900 
HE-Søyle HEA1000  HE-A 1000 
HE-Søyle HEM100  HE-M 100 
HE-Søyle HEM120  HE-M 120 
HE-Søyle HEM140  HE-M 140 
HE-Søyle HEM160  HE-M 160 
HE-Søyle HEM180  HE-M 180 
HE-Søyle HEM200  HE-M 200 
HE-Søyle HEM220  HE-M 220 
HE-Søyle HEM240  HE-M 240 
HE-Søyle HEM260  HE-M 260 
HE-Søyle HEM280  HE-M 280 
HE-Søyle HEM300  HE-M 300 
HE-Søyle HEM340  HE-M 340 
HE-Søyle HEM360  HE-M 360 
HE-Søyle HEM400  HE-M 400 
HE-Søyle HEM450  HE-M 450 
HE-Søyle HEM500  HE-M 500 
HE-Søyle HEM550  HE-M 550 
HE-Søyle HEM600  HE-M 600 
HE-Søyle HEM650  HE-M 650 
HE-Søyle HEM700  HE-M 700 
HE-Søyle HEM800  HE-M 800 
HE-Søyle HEM900  HE-M 900 
HE-Søyle HEM1000  HE-M 1000 
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HE-Søyle HEB100  HE-B 100 
HE-Søyle HEB120  HE-B 120 
HE-Søyle HEB140  HE-B 140 
HE-Søyle HEB160  HE-B 160 
HE-Søyle HEB180  HE-B 180 
HE-Søyle HEB200  HE-B 200 
HE-Søyle HEB220  HE-B 220 
HE-Søyle HEB240  HE-B 240 
HE-Søyle HEB260  HE-B 260 
HE-Søyle HEB280  HE-B 280 
HE-Søyle HEB300  HE-B 300 
HE-Søyle HEB340  HE-B 340 
HE-Søyle HEB360  HE-B 360 
HE-Søyle HEB400  HE-B 400 
HE-Søyle HEB450  HE-B 450 
HE-Søyle HEB500  HE-B 500 
HE-Søyle HEB550  HE-B 550 
HE-Søyle HEB600  HE-B 600 
HE-Søyle HEB650  HE-B 650 
HE-Søyle HEB700  HE-B 700 
HE-Søyle HEB800  HE-B 800 
HE-Søyle HEB900  HE-B 900 
HE-Søyle HEB1000   HE-B 1000 
IPE-Søyle IPE80   IPE 80 
IPE-Søyle IPE100  IPE 100 
IPE-Søyle IPE120  IPE 120 
IPE-Søyle IPE140  IPE 140 
IPE-Søyle IPE160  IPE 160 
IPE-Søyle IPE180  IPE 180 
IPE-Søyle IPE200  IPE 200 
IPE-Søyle IPE220  IPE 220 
IPE-Søyle IPE240  IPE 240 
IPE-Søyle IPE270  IPE 270 
IPE-Søyle IPE300  IPE 300 
IPE-Søyle IPE330  IPE 330 
IPE-Søyle IPE360  IPE 360 
IPE-Søyle IPE400  IPE 400 
IPE-Søyle IPE450  IPE 450 
IPE-Søyle IPE500  IPE 500 
IPE-Søyle IPE550  IPE 550 
IPE-Søyle IPE600  IPE 600 
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D – Beskrivelse av Hoffsborg 3 
 
D.1 – IFC-importlogg 1 
 
Log opened 07.05.2010 09:56:01 
IFC import 
Modellfil: F:\felles\1051\Hovedoppgave BIM\IFC-filer alle fag\1080243_H3_RIB_100325_0900.ifc 
Prosjekt: C:\Documents and Settings\ssoosl\My Documents\Focus Anbud\Prosjekter\Kap7 - Hoffsborg3.fap 
Åpner database C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Focus Software\Focus Anbud 2009\Edm5 ifc 
ifc... 
Åpner data repository... 
Importerer step fil F:\felles\1051\Hovedoppgave BIM\IFC-filer alle fag\1080243_H3_RIB_100325_0900.ifc, 
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Focus Software\Focus Anbud 
2009\Edm5\1080243_H3_RIB_100325_0900-importlog.txt, M1080243_H3_RIB_100325_0900, IFC2X3... 
Leser prosjektinformasjon... 
Leser rominformasjon... 
Leser elementinformasjon... 
Leser IfcWallStandardCase objekter... 
Antall vegger: 42 
Leser IfcSlab objekter... 
Antall dekker: 22 
Leser IfcColumn objekter... 
Antall søyler: 71 
Leser IfcBeam objekter... 
Antall bjelker: 121 
Sjekker om elementer finnes... 
ID "H-Bjelke:HEB200" ble ikke funnet 
ID "Floor:100mm Betong" ble ikke funnet 
ID "IPE:IPE160" ble ikke funnet 
ID "HUP-Søyle:HUP100x100x10" ble ikke funnet 
ID "EHP:HSQ580x250/350x6x30/20" ble ikke funnet 
ID "Floor:200mm Betong" ble ikke funnet 
ID "HUP-Søyle:HUP200x100x10" ble ikke funnet 
ID "IPE:IPE300" ble ikke funnet 
ID "Basic Wall:IV - B30 - 250mm" ble ikke funnet 
ID "Vinkel:L100x100x10" ble ikke funnet 
ID "Floor:300mm Betong" ble ikke funnet 
ID "H-Bjelke:HEA160" ble ikke funnet 
ID "HUP-Søyle:HUP250x150x10" ble ikke funnet 
ID "Floor:HD400" ble ikke funnet 
ID "H-Bjelke:HEB140" ble ikke funnet 
ID "EHP:HSQ400x150/250x6x20/10" ble ikke funnet 
ID "HUP-Søyle:HUP80x80x7.1" ble ikke funnet 
ID "Betong Rekt Søyle:250x600" ble ikke funnet 
ID "Floor:250mm Betong" ble ikke funnet 
ID "I-bjelke:ISQ400x200x10x30" ble ikke funnet 
ID "I-bjelke:ISQ400x200x10x20" ble ikke funnet 
ID "Basic Wall:IV - B30 - 200mm" ble ikke funnet 
ID "I-bjelke:ISQ500x150x6x15" ble ikke funnet 
ID "I-bjelke:ISQ500x300x15x25" ble ikke funnet 
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D.2 – IFC-importlogg 2 
 
 
Log opened 11.05.2010 11:05:16 
IFC import 
Modellfil: F:\felles\1051\Hovedoppgave BIM\IFC-filer alle fag\1080243_H3_RIB_100325_0900.ifc 
Prosjekt: C:\Documents and Settings\ssoosl\My Documents\Focus Anbud\Prosjekter\Kap7 - Hoffsborg3.fap 
Åpner database C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Focus Software\Focus Anbud 2009\Edm5 ifc 
ifc... 
Åpner data repository... 
Importerer step fil F:\felles\1051\Hovedoppgave BIM\IFC-filer alle fag\1080243_H3_RIB_100325_0900.ifc, 
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Focus Software\Focus Anbud 
2009\Edm5\_ImportLog.M1080243_H3_RIB_100325_0900.txt, M1080243_H3_RIB_100325_0900, IFC2X3... 
Leser prosjektinformasjon... 
Leser rominformasjon... 
Leser elementinformasjon... 
Leser IfcWallStandardCase objekter... 
Antall vegger: 42 
Leser IfcSlab objekter... 
Antall dekker: 22 
Leser IfcColumn objekter... 
Antall søyler: 71 
Leser IfcBeam objekter... 
Antall bjelker: 121 
Leser IfcFooting objekter... 
Antall fundamenter: 66 
Sjekker om elementer finnes... 
ID "Fundament rektangulær:700 x 350 x 250mm" ble ikke funnet 
ID "Stålkjernepel trykk-strekk skrå m foringsrør:Ø90" ble ikke funnet 
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D.3 –IFC-beskrivelse av Hoffsborg 3 med feil mengder 
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D.4 - Beregning av multiplikatorer 
Nr. 
1 Betong gulv på grunn, 100mm V=Axt 

       

  
Multiplikatoren må være (A*0,1) 

       

  
Multiplikatoren må være 0,1 For betongen 

  

      

  
Umulig å beregne forskalingsarealet, da dette er flatens omkrets ganger flatens tykkelse.  

          Nr. 
2 Betongdekke 200mm V=Axt 

       

  
Multiplikatoren må være (A*0,2) 

       

  
Multiplikatoren må være 0,2 For betongen 

 

      

  
Multiplikatoren må være 1,0 For forskalingen (kun en side) 

 

      Nr. 
3 Betongvegg (skive) B30 250mm V=Axt (A er her kun på en side) 

    

  
Multiplikatoren må være (A*0,25) 

       

  
Multiplikatoren må være 0,25 For betongen 

     

  
Multiplikatoren må være 2,0 For forskalingen (begge sider) 

     Nr. 
4 Betong gulv på grunn, 300mm V=Axt 

  

  
Multiplikatoren må være (A*0,3) 

  

  
Multiplikatoren må være 0,3 For betongen 

     

  
Umulig å beregne forskalingsarealet, da dette er flatens omkrets ganger flatens tykkelse.  

   Nr. 
5 Betongsøyle (rekt) 250x600 At=0,25 x 0,6 = 0,15m2 (At) er tverrsnittsarealet 

   

  
h=V/0,15 

       

  
A=h(0,25x2+0,6x2)=1,7h A er forskalingsarealet 

    

          

  
A=(V/0,15)*1,7 

       

  
Multiplikatoren må være (1,7/0,15) 

       

  
Multiplikatoren må være 11,330 For forskalingen 

 

          

  
Multiplikatoren må være 1,0 For betongen 

 

          Nr. 
7 Betongvegg (skive) B30 200mm V=Axt (A er her kun på en side) 

    

  
Multiplikatoren må være (A*0,2) 

       

  
Multiplikatoren må være 0,2 For betongen 

   

          

  
Multiplikatoren må være 2,0 For forskalingen (begge sider) 

 

          Nr. 
8 Betongfundament 700x350x250 V=0,7x0,35x0,25=0,06125 

       

  
A=0,25(0,35x2+0,7x2)=0,525 

       

          

  
Multiplikatoren må være (A/V) 

       

  
Multiplikatoren må være 8,570 For forskalingen 

 

          

  
Multiplikatoren må være 1,0 For betongen 
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D.5 – IFC-beskrivelse av Hoffsborg 3 med riktige mengder 
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E - IFCEksport i Revit Structure 2010 
 

E.1 – IFCEksport i Revit Structure 2010 
 
ISO-10303-21; 
HEADER; 
FILE_DESCRIPTION(('ViewDefinition [CoordinationView]'),'2;1'); 
FILE_NAME('Prosjektnummer','2010-02-19T11:31:52',(''),(''),'Autodesk Revit Structure 2010 - 1.0','20090612_2115',''); 
FILE_SCHEMA(('IFC2X3')); 
ENDSEC; 
DATA; 
#1=IFCORGANIZATION($,'Autodesk Revit Structure 2010',$,$,$); 
#2=IFCAPPLICATION(#1,'2010','Autodesk Revit Structure 2010','Revit'); 
#4=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.)); 
#5=IFCDIRECTION((1.,0.,0.)); 
#6=IFCDIRECTION((-1.,0.,0.)); 
#7=IFCDIRECTION((0.,1.,0.)); 
#8=IFCDIRECTION((0.,-1.,0.)); 
#9=IFCDIRECTION((0.,0.,1.)); 
#10=IFCDIRECTION((0.,0.,-1.)); 
#11=IFCDIRECTION((1.,0.)); 
#12=IFCDIRECTION((-1.,0.)); 
#13=IFCDIRECTION((0.,1.)); 
#14=IFCDIRECTION((0.,-1.)); 
#15=IFCSIUNIT(*,.LENGTHUNIT.,.MILLI.,.METRE.); 
#16=IFCSIUNIT(*,.AREAUNIT.,.MILLI.,.SQUARE_METRE.); 
#17=IFCSIUNIT(*,.VOLUMEUNIT.,.MILLI.,.CUBIC_METRE.); 
#18=IFCSIUNIT(*,.PLANEANGLEUNIT.,$,.RADIAN.); 
#19=IFCDIMENSIONALEXPONENTS(0,0,0,0,0,0,0); 
#20=IFCMEASUREWITHUNIT(IFCRATIOMEASURE(0.01745329251994328),#18); 
#21=IFCCONVERSIONBASEDUNIT(#19,.PLANEANGLEUNIT.,'DEGREE',#20); 
#22=IFCSIUNIT(*,.TIMEUNIT.,$,.SECOND.); 
#23=IFCUNITASSIGNMENT((#15,#16,#17,#21,#22)); 
#24=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,$,$); 
#25=IFCLOCALPLACEMENT($,#24); 
#26=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,$,$); 
#27=IFCGEOMETRICREPRESENTATIONCONTEXT($,'Model',3,1.E-006,#26,$); 
#28=IFCGEOMETRICREPRESENTATIONCONTEXT($,'Plan',3,1.E-006,#26,$); 
#29=IFCGEOMETRICREPRESENTATIONSUBCONTEXT($,'Plan',*,*,*,*,#28,0.01,.PLAN_VIEW.,$); 
#30=IFCPERSON($,$,'ssoosl',$,$,$,$,$); 
#31=IFCORGANIZATION($,'','',$,$); 
#32=IFCPERSONANDORGANIZATION(#30,#31,$); 
#33=IFCOWNERHISTORY(#32,#2,$,.NOCHANGE.,$,$,$,0); 
#35=IFCPOSTALADDRESS($,$,$,$,('Enter address here'),$,'Oslo','','','Oslo'); 
#36=IFCBUILDING('0oQLs3QIzDxv82gdomrZXd',#33,$,$,$,#25,$,$,.ELEMENT.,$,$,#35); 
#37=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,$,$); 
#38=IFCLOCALPLACEMENT(#25,#37); 
#39=IFCBUILDINGSTOREY('0oQLs3QIzDxv82gdnFASR5',#33,'Niv\X\E5 1',$,$,#38,$,$,.ELEMENT.,-4.54485060048634E-010); 
#40=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,3000.)); 
#41=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#40,$,$); 
#44=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,6000.)); 
#45=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#44,$,$); 
#48=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,9000.)); 
#49=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#48,$,$); 
#52=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,12000.)); 
#53=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#52,$,$); 
#56=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,-7000.)); 
#57=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#56,$,$); 
#60=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,15000.)); 
#61=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#60,$,$); 
#64=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,17478.73004463886)); 
#65=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#64,$,$); 
#68=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,20084.84730182935)); 
#69=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#68,$,$); 
#72=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,22846.55364900136)); 
#73=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#72,$,$); 
#76=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,-2500.)); 
#77=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#76,$,$); 
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#80=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,-5000.)); 
#81=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#80,$,$); 
#84=IFCTEXTSTYLEFONTMODEL('Text Font',('ISOCPEUR'),$,$,$,IFCPOSITIVELENGTHMEASURE(2000.)); 
#85=IFCCOLOURRGB($,1.,0.,0.); 
#86=IFCTEXTSTYLEFORDEFINEDFONT(#85,$); 
#87=IFCTEXTSTYLE('20mm ISOcpeur red',#86,$,#84); 
#88=IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#87)); 
#89=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,$,$); 
#90=IFCLOCALPLACEMENT(#38,#89); 
#91=IFCCARTESIANPOINT((-9389.108680553576,11536.87179983024,0.)); 
#92=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#91,$,$); 
#93=IFCPLANAREXTENT(40800.00000000001,11538.46153846154); 
#94=IFCTEXTLITERALWITHEXTENT('HUSK \X\C5 FYLL UT LEGEND:\X\0D\X\0A"01-MODELLBESKRIVELSE"\X\0D\X\0AMENS DU UTARBEIDER 
MODELLEN!',#92,.LEFT.,#93,'top-left'); 
#95=IFCANNOTATIONTEXTOCCURRENCE(#94,(#88),$); 
#96=IFCSHAPEREPRESENTATION(#29,'Annotation','Annotation2D',(#94)); 
#97=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#96)); 
#98=IFCANNOTATION('3ZKhbLFMD7ggTDuhEudr0h',#33,$,$,$,#90,#97); 
#99=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,$,$); 
#100=IFCLOCALPLACEMENT(#38,#99); 
#101=IFCCARTESIANPOINT((-12143.87382127837,-7968.223170966306,0.)); 
#102=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#101,$,$); 
#103=IFCPLANAREXTENT(49318.63750664341,19230.76923076923); 
#104=IFCTEXTLITERALWITHEXTENT('Project basepoint og Survey point Styrer lokale prosjektkoordinater og World- koordinater. Se tips og 
triks vedr. koordinater i Revit, ellere s 1280 i User Guiden.',#102,.LEFT.,#103,'top-left'); 
#105=IFCANNOTATIONTEXTOCCURRENCE(#104,(#88),$); 
#106=IFCSHAPEREPRESENTATION(#29,'Annotation','Annotation2D',(#104)); 
#107=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#106)); 
#108=IFCANNOTATION('0W9Mky3sD1wwYrIg7lNHx4',#33,$,$,$,#100,#107); 
#111=IFCCARTESIANPOINT((-50.,-48.)); 
#112=IFCCARTESIANPOINT((50.,-48.)); 
#113=IFCPOLYLINE((#111,#112)); 
#114=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#113); 
#115=IFCCARTESIANPOINT((50.,-48.)); 
#116=IFCCARTESIANPOINT((50.,-40.)); 
#117=IFCPOLYLINE((#115,#116)); 
#118=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#117); 
#119=IFCCARTESIANPOINT((50.,-40.)); 
#120=IFCCARTESIANPOINT((14.5,-40.)); 
#121=IFCPOLYLINE((#119,#120)); 
#122=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#121); 
#123=IFCCARTESIANPOINT((14.5,-28.)); 
#124=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#123,#12); 
#125=IFCCIRCLE(#124,12.); 
#126=IFCTRIMMEDCURVE(#125,(IFCPARAMETERVALUE(3.562221243239142E-
013)),(IFCPARAMETERVALUE(90.00000000000044)),.T.,.PARAMETER.); 
#127=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#126); 
#128=IFCCARTESIANPOINT((2.499999999999992,-28.)); 
#129=IFCCARTESIANPOINT((2.499999999999992,28.)); 
#130=IFCPOLYLINE((#128,#129)); 
#131=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#130); 
#132=IFCCARTESIANPOINT((14.5,28.)); 
#133=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#132,#12); 
#134=IFCCIRCLE(#133,12.); 
#135=IFCTRIMMEDCURVE(#134,(IFCPARAMETERVALUE(270.0000000000003)),(IFCPARAMETERVALUE(3.562221243239142E-
013)),.T.,.PARAMETER.); 
#136=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#135); 
#137=IFCCARTESIANPOINT((14.49999999999997,40.)); 
#138=IFCCARTESIANPOINT((50.,40.)); 
#139=IFCPOLYLINE((#137,#138)); 
#140=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#139); 
#141=IFCCARTESIANPOINT((50.,40.)); 
#142=IFCCARTESIANPOINT((50.,48.)); 
#143=IFCPOLYLINE((#141,#142)); 
#144=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#143); 
#145=IFCCARTESIANPOINT((50.,48.)); 
#146=IFCCARTESIANPOINT((-50.,48.)); 
#147=IFCPOLYLINE((#145,#146)); 
#148=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#147); 
#149=IFCCARTESIANPOINT((-50.,48.)); 
#150=IFCCARTESIANPOINT((-50.,40.)); 
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#151=IFCPOLYLINE((#149,#150)); 
#152=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#151); 
#153=IFCCARTESIANPOINT((-50.,40.)); 
#154=IFCCARTESIANPOINT((-14.49999999999995,40.)); 
#155=IFCPOLYLINE((#153,#154)); 
#156=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#155); 
#157=IFCCARTESIANPOINT((-14.50000000000001,28.)); 
#158=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#157,#12); 
#159=IFCCIRCLE(#158,12.); 
#160=IFCTRIMMEDCURVE(#159,(IFCPARAMETERVALUE(180.)),(IFCPARAMETERVALUE(270.)),.T.,.PARAMETER.); 
#161=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#160); 
#162=IFCCARTESIANPOINT((-2.500000000000005,28.)); 
#163=IFCCARTESIANPOINT((-2.500000000000005,-28.)); 
#164=IFCPOLYLINE((#162,#163)); 
#165=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#164); 
#166=IFCCARTESIANPOINT((-14.50000000000001,-28.)); 
#167=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#166,#12); 
#168=IFCCIRCLE(#167,12.); 
#169=IFCTRIMMEDCURVE(#168,(IFCPARAMETERVALUE(90.00000000000044)),(IFCPARAMETERVALUE(180.0000000000002)),.T.,.PARAME
TER.); 
#170=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#169); 
#171=IFCCARTESIANPOINT((-14.50000000000003,-40.)); 
#172=IFCCARTESIANPOINT((-50.,-40.)); 
#173=IFCPOLYLINE((#171,#172)); 
#174=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#173); 
#175=IFCCARTESIANPOINT((-50.,-40.)); 
#176=IFCCARTESIANPOINT((-50.,-48.)); 
#177=IFCPOLYLINE((#175,#176)); 
#178=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#177); 
#179=IFCCOMPOSITECURVE((#114,#118,#122,#127,#131,#136,#140,#144,#148,#152,#156,#161,#165,#170,#174,#178),.F.); 
#180=IFCARBITRARYCLOSEDPROFILEDEF(.AREA.,$,#179); 
#181=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,#9,#6); 
#182=IFCEXTRUDEDAREASOLID(#180,#181,#9,3000.000000000317); 
#183=IFCCOLOURRGB($,0.4470588235294118,0.1843137254901961,0.1843137254901961); 
#184=IFCSURFACESTYLERENDERING(#183,0.,$,$,$,$,IFCNORMALISEDRATIOMEASURE(0.00390625),IFCSPECULAREXPONENT(128.),.NOTDEF
INED.); 
#185=IFCSURFACESTYLE('St\X\E5l - S355',.BOTH.,(#184)); 
#186=IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#185)); 
#187=IFCSTYLEDITEM(#182,(#186),$); 
#188=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','SweptSolid',(#182)); 
#109=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,$,$); 
#189=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,$,$); 
#190=IFCREPRESENTATIONMAP(#189,#188); 
#192=IFCCARTESIANTRANSFORMATIONOPERATOR3D($,$,#3,1.,$); 
#193=IFCMAPPEDITEM(#190,#192); 
#194=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','MappedRepresentation',(#193)); 
#195=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#194)); 
#196=IFCCARTESIANPOINT((-14902.49329238567,6996.874705559853,0.)); 
#197=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#196,#9,#7); 
#199=IFCCOLUMN('3aMR43Hb91lPYfPsCeZUEj',#33,'HE-S\X\F8yle:HEA100:HEA100:248469',$,'HEA100',#198,#195,'248469'); 
#200=IFCCARTESIANPOINT((-14902.49329238567,6996.874705559853,0.)); 
#201=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#200,#9,#6); 
#198=IFCLOCALPLACEMENT(#38,#197); 
#203=IFCMATERIAL('St\X\E5l - S355'); 
#204=IFCCOLOURRGB($,0.,0.,0.); 
#205=IFCDRAUGHTINGPREDEFINEDCURVEFONT('continuous'); 
#206=IFCCURVESTYLE($,#205,$,#204); 
#207=IFCFILLAREASTYLEHATCHING(#206,IFCPOSITIVELENGTHMEASURE(300.0000000000001),$,#4,45.); 
#208=IFCFILLAREASTYLE('Diagonal up',(#207)); 
#209=IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#185,#208)); 
#210=IFCSTYLEDITEM($,(#209),$); 
#211=IFCSTYLEDREPRESENTATION(#29,'Style','Material and Cut Pattern',(#210)); 
#212=IFCMATERIALDEFINITIONREPRESENTATION($,$,(#211),#203); 
#213=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Reference',$,IFCLABEL('HE-S\X\F8yle:HEA100'),$); 
#214=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('IsExternal',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 
#215=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('LoadBearing',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 
#216=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Slope',$,IFCPLANEANGLEMEASURE(0.),$); 
#217=IFCPROPERTYSET('2aPWoM86H1xx5FTC0bFZZg',#33,'Pset_ColumnCommon',$,(#213,#214,#215,#216)); 
#218=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0tXOYQ5N93DwXOaU2QWeLC',#33,$,$,(#199),#217); 
#219=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Column Material',$,IFCLABEL('St\X\E5l - S355'),$); 
#220=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Centerlinje',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 
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#221=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Column Location Mark',$,IFCLABEL('1-3'),$); 
#222=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Top Connection Symbol',$,IFCINTEGER(0),$); 
#223=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Base Plate Symbol',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 
#224=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Top Release',$,IFCINTEGER(1),$); 
#225=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Top Fx',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 
#226=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Top Fy',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 
#227=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Top Fz',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 
#228=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Top Mx',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 
#229=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Top My',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 
#230=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Top Mz',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 
#231=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Bottom Release',$,IFCINTEGER(1),$); 
#232=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Bottom Fx',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 
#233=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Bottom Fy',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 
#234=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Bottom Fz',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 
#235=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Bottom Mx',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 
#236=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Bottom My',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 
#237=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Bottom Mz',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 
#238=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Base Level',$,IFCLABEL('Niv\X\E5 1'),$); 
#239=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Base Offset',$,IFCLENGTHMEASURE(0.),$); 
#240=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Top Level',$,IFCLABEL('Niv\X\E5 2'),$); 
#241=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Top Offset',$,IFCLENGTHMEASURE(0.),$); 
#242=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Moves With Grids',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 
#243=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Rigid Links',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 
#244=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Volume',$,IFCVOLUMEMEASURE(6000000.000000629),$); 
#245=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Analyze As',$,IFCINTEGER(1),$); 
#246=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Phase Created',$,IFCLABEL('New Construction'),$); 
#247=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Auto-detect Horizontal Projection',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 
#248=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Column Style',$,IFCINTEGER(0),$); 
#249=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Assembly Code',$,IFCLABEL(''),$); 
#250=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('A',$,IFCAREAMEASURE(2124.),$); 
#251=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('W',$,IFCREAL(0.163479797495),$); 
#252=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('bf',$,IFCLENGTHMEASURE(100.),$); 
#253=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('d',$,IFCLENGTHMEASURE(96.),$); 
#254=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('k',$,IFCLENGTHMEASURE(20.),$); 
#255=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('kr',$,IFCLENGTHMEASURE(12.),$); 
#256=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('tf',$,IFCLENGTHMEASURE(8.),$); 
#257=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('tw',$,IFCLENGTHMEASURE(5.),$); 
#258=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Assembly Description',$,IFCLABEL(''),$); 
#259=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('OmniClass Number',$,IFCLABEL(''),$); 
#260=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('OmniClass Title',$,IFCLABEL(''),$); 
#261=IFCPROPERTYSET('3SJ9bXX8jEshBRIxprlGSb',#33,'PSet_Revit_Materials and Finishes',$,(#219)); 
#262=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0gMgurEV51R8d2Awq2m6UT',#33,$,$,(#199),#261); 
#263=IFCPROPERTYSET('1Sp$DcJQ51$ez_uwGqnWFf',#33,'PSet_Revit_Graphics',$,(#220,#222,#223)); 
#264=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1EAwGOxnP7fBhBeTo0KfZ6',#33,$,$,(#199),#263); 
#265=IFCPROPERTYSET('1pqB74r_rBfhJnYSR_LdQu',#33,'PSet_Revit_Constraints',$,(#221,#238,#239,#240,#241,#242,#248)); 
#266=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3PhAc7EHL4kw3m9RJsPd3_',#33,$,$,(#199),#265); 
#267=IFCPROPERTYSET('3dwK5iki50uPtRGbi8PBG$',#33,'PSet_Revit_Structural 
Analysis',$,(#224,#225,#226,#227,#228,#229,#230,#231,#232,#233,#234,#235,#236,#237,#245)); 
#268=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1y67RpaKzAYBfNFPSNIIhi',#33,$,$,(#199),#267); 
#269=IFCPROPERTYSET('3$dl_VrC9F09__q_Lb9icY',#33,'PSet_Revit_Analytical Model',$,(#243,#247)); 
#270=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3oHo94ENX2HxlC_JVKzblq',#33,$,$,(#199),#269); 
#271=IFCPROPERTYSET('3yJhIhzF9CRQoKUYp2g3Ks',#33,'PSet_Revit_Dimensions',$,(#244)); 
#272=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3uQNm4q5bBNO2P21JWm0Ev',#33,$,$,(#199),#271); 
#273=IFCPROPERTYSET('3op4_sr2L2sQ7cX7JYFGex',#33,'PSet_Revit_Phasing',$,(#246)); 
#274=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0rk_0kvGDDJgwVXdU0nh_S',#33,$,$,(#199),#273); 
#275=IFCPROPERTYSET('1TOpc3yVX1z9FTPZJYD8WA',#33,'PSet_Revit_Type_Identity Data',$,(#249,#258,#259,#260)); 
#276=IFCPROPERTYSET('0u35WDz4bFSAfjqVrrXAlj',#33,'PSet_Revit_Type_Structural',$,(#250,#251)); 
#277=IFCPROPERTYSET('1ApuPqbET2h9YLzJe1qSNN',#33,'PSet_Revit_Type_Dimensions',$,(#252,#253,#254,#255,#256,#257)); 
#191=IFCCOLUMNTYPE('3aMR43Hb91lPYfPsCeZVX4',#33,'HEA100',$,$,$,(#190),'248469','HEA100',.COLUMN.); 
#278=IFCCARTESIANTRANSFORMATIONOPERATOR3D($,$,#3,1.,$); 
#279=IFCMAPPEDITEM(#190,#278); 
#280=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','MappedRepresentation',(#279)); 
#281=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#280)); 
#282=IFCCARTESIANPOINT((-11902.49329238568,6996.874705559842,0.)); 
#283=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#282,#9,#7); 
#285=IFCCOLUMN('3aMR43Hb91lPYfPsCeZU8Z',#33,'HE-S\X\F8yle:HEA100:HEA100:248603',$,'HEA100',#284,#281,'248603'); 
#286=IFCCARTESIANPOINT((-11902.49329238568,6996.874705559842,0.)); 
#287=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#286,#9,#6); 
#284=IFCLOCALPLACEMENT(#38,#283); 
#289=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Reference',$,IFCLABEL('HE-S\X\F8yle:HEA100'),$); 
#290=IFCPROPERTYSET('3Uz9oEguz9_BDLhz2AUn4i',#33,'Pset_ColumnCommon',$,(#289,#214,#215)); 
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#291=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2njpaNDgP6Vw4MQ3GFlnNP',#33,$,$,(#285),#290); 
#292=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Column Material',$,IFCLABEL('St\X\E5l - S355'),$); 
#293=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Column Location Mark',$,IFCLABEL('2-3'),$); 
#294=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Top Release',$,IFCINTEGER(1),$); 
#295=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Bottom Release',$,IFCINTEGER(1),$); 
#296=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Base Level',$,IFCLABEL('Niv\X\E5 1'),$); 
#297=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Top Level',$,IFCLABEL('Niv\X\E5 2'),$); 
#298=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Volume',$,IFCVOLUMEMEASURE(6000000.000000629),$); 
#299=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Analyze As',$,IFCINTEGER(1),$); 
#300=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Phase Created',$,IFCLABEL('New Construction'),$); 
#301=IFCPROPERTYSET('0VVZQvtDv0uA6FqvKuxApG',#33,'PSet_Revit_Materials and Finishes',$,(#292)); 
#302=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1r8vU6rr1CWvioS5xyWwKj',#33,$,$,(#285),#301); 
#303=IFCPROPERTYSET('3R5HqyXj15u88GyKZmc1aS',#33,'PSet_Revit_Graphics',$,(#220,#222,#223)); 
#304=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('25KioE5AL26ARBmONWpBdy',#33,$,$,(#285),#303); 
#305=IFCPROPERTYSET('0l0HPqwTrCd8AEQKrJS0Oo',#33,'PSet_Revit_Constraints',$,(#293,#296,#239,#297,#241,#242,#248)); 
#306=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0mQ5rNuWT5ExSumm1$Thvd',#33,$,$,(#285),#305); 
#307=IFCPROPERTYSET('2icuFwTv1DwAi_523V7UV5',#33,'PSet_Revit_Structural 
Analysis',$,(#294,#225,#226,#227,#228,#229,#230,#295,#232,#233,#234,#235,#236,#237,#299)); 
#308=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1PjiY20gf5wh0bStLM0Iv5',#33,$,$,(#285),#307); 
#309=IFCPROPERTYSET('2rTKKV92n34eGFqlSUvZon',#33,'PSet_Revit_Analytical Model',$,(#243,#247)); 
#310=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2ci0itijf5PuPhhJriFZ89',#33,$,$,(#285),#309); 
#311=IFCPROPERTYSET('3YKLLNLEv5kR3WF$EyS7UW',#33,'PSet_Revit_Dimensions',$,(#298)); 
#312=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0Lt7RzOWvF4xOWKTPXMt$R',#33,$,$,(#285),#311); 
#313=IFCPROPERTYSET('3yBIoiga5AU82W4HEBrxZC',#33,'PSet_Revit_Phasing',$,(#300)); 
#314=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1fc8pFY_b0cRWke$kGUxPZ',#33,$,$,(#285),#313); 
#315=IFCCARTESIANPOINT((-0.,3000.)); 
#316=IFCPOLYLINE((#4,#315)); 
#317=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Axis','Curve2D',(#316)); 
#318=IFCCARTESIANPOINT((-14902.49329238568,6996.874705559854,3000.)); 
#319=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#318,#9,#8); 
#320=IFCLOCALPLACEMENT(#38,#319); 
#321=IFCCARTESIANPOINT((-50.,-91.49999999999925)); 
#322=IFCCARTESIANPOINT((-50.,-100.)); 
#323=IFCPOLYLINE((#321,#322)); 
#324=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#323); 
#325=IFCCARTESIANPOINT((-50.,-100.)); 
#326=IFCCARTESIANPOINT((50.,-100.)); 
#327=IFCPOLYLINE((#325,#326)); 
#328=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#327); 
#329=IFCCARTESIANPOINT((50.,-100.)); 
#330=IFCCARTESIANPOINT((50.,-91.49999999999925)); 
#331=IFCPOLYLINE((#329,#330)); 
#332=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#331); 
#333=IFCCARTESIANPOINT((50.,-91.49999999999925)); 
#334=IFCCARTESIANPOINT((14.80000000000205,-91.49999999999925)); 
#335=IFCPOLYLINE((#333,#334)); 
#336=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#335); 
#337=IFCCARTESIANPOINT((14.79999999999988,-79.49999999999925)); 
#338=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#337,#11); 
#339=IFCCIRCLE(#338,12.); 
#340=IFCTRIMMEDCURVE(#339,(IFCPARAMETERVALUE(179.9999999999999)),(IFCPARAMETERVALUE(269.9999999999997)),.T.,.PARAME
TER.); 
#341=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#340); 
#342=IFCCARTESIANPOINT((2.800000000001529,-79.49999999999925)); 
#343=IFCCARTESIANPOINT((2.800000000001529,79.50000000000087)); 
#344=IFCPOLYLINE((#342,#343)); 
#345=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#344); 
#346=IFCCARTESIANPOINT((14.79999999999988,79.50000000000087)); 
#347=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#346,#11); 
#348=IFCCIRCLE(#347,12.); 
#349=IFCTRIMMEDCURVE(#348,(IFCPARAMETERVALUE(90.00000000000009)),(IFCPARAMETERVALUE(180.0000000000002)),.T.,.PARAME
TER.); 
#350=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#349); 
#351=IFCCARTESIANPOINT((14.80000000000205,91.50000000000085)); 
#352=IFCCARTESIANPOINT((50.,91.50000000000085)); 
#353=IFCPOLYLINE((#351,#352)); 
#354=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#353); 
#355=IFCCARTESIANPOINT((50.,91.50000000000085)); 
#356=IFCCARTESIANPOINT((50.,100.)); 
#357=IFCPOLYLINE((#355,#356)); 
#358=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#357); 
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#359=IFCCARTESIANPOINT((50.,100.)); 
#360=IFCCARTESIANPOINT((-50.,100.)); 
#361=IFCPOLYLINE((#359,#360)); 
#362=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#361); 
#363=IFCCARTESIANPOINT((-50.,100.)); 
#364=IFCCARTESIANPOINT((-50.,91.50000000000085)); 
#365=IFCPOLYLINE((#363,#364)); 
#366=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#365); 
#367=IFCCARTESIANPOINT((-50.,91.50000000000085)); 
#368=IFCCARTESIANPOINT((-14.7999999999988,91.50000000000085)); 
#369=IFCPOLYLINE((#367,#368)); 
#370=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#369); 
#371=IFCCARTESIANPOINT((-14.79999999999989,79.50000000000087)); 
#372=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#371,#11); 
#373=IFCCIRCLE(#372,12.); 
#374=IFCTRIMMEDCURVE(#373,(IFCPARAMETERVALUE(359.9999999999995)),(IFCPARAMETERVALUE(89.99999999999973)),.T.,.PARAME
TER.); 
#375=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#374); 
#376=IFCCARTESIANPOINT((-2.79999999999828,79.50000000000087)); 
#377=IFCCARTESIANPOINT((-2.79999999999828,-79.49999999999925)); 
#378=IFCPOLYLINE((#376,#377)); 
#379=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#378); 
#380=IFCCARTESIANPOINT((-14.79999999999989,-79.49999999999925)); 
#381=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#380,#11); 
#382=IFCCIRCLE(#381,12.); 
#383=IFCTRIMMEDCURVE(#382,(IFCPARAMETERVALUE(269.9999999999999)),(IFCPARAMETERVALUE(0.)),.T.,.PARAMETER.); 
#384=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#383); 
#385=IFCCARTESIANPOINT((-14.7999999999988,-91.49999999999925)); 
#386=IFCCARTESIANPOINT((-50.,-91.49999999999925)); 
#387=IFCPOLYLINE((#385,#386)); 
#388=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#387); 
#389=IFCCOMPOSITECURVE((#324,#328,#332,#336,#341,#345,#350,#354,#358,#362,#366,#370,#375,#379,#384,#388),.F.); 
#390=IFCARBITRARYCLOSEDPROFILEDEF(.AREA.,$,#389); 
#391=IFCCARTESIANPOINT((0.,60.69999999999812,-100.)); 
#392=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#391,#8,#5); 
#393=IFCEXTRUDEDAREASOLID(#390,#392,#10,2878.599999999995); 
#394=IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#185)); 
#395=IFCSTYLEDITEM(#393,(#394),$); 
#396=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','SweptSolid',(#393)); 
#397=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#317,#396)); 
#398=IFCBEAM('3aMR43Hb91lPYfPsCeZVXj',#33,'IPE:IPE200:IPE200:250197',$,'IPE:IPE200:250178',#320,#397,'250197'); 
#399=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Reference',$,IFCLABEL('IPE:IPE200'),$); 
#400=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Span',$,IFCPOSITIVELENGTHMEASURE(2878.599999999995),$); 
#401=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Slope',$,IFCPLANEANGLEMEASURE(0.),$); 
#402=IFCPROPERTYSET('2qzLXs5WLBef$pDioCz5NB',#33,'Pset_BeamCommon',$,(#399,#214,#215,#400,#401)); 
#403=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2Qv0248mDD1B3SSu$hm$g1',#33,$,$,(#398),#402); 
#404=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Start Extension Calculation',$,IFCLENGTHMEASURE(3000.),$); 
#405=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Start Extension',$,IFCLENGTHMEASURE(-12.5),$); 
#406=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('End Extension Calculation',$,IFCLENGTHMEASURE(3000.),$); 
#407=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('End Extension',$,IFCLENGTHMEASURE(-12.5),$); 
#408=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Beam Material',$,IFCLABEL('St\X\E5l - S355'),$); 
#409=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Angle',$,IFCPLANEANGLEMEASURE(0.),$); 
#410=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Length',$,IFCLENGTHMEASURE(2999.999999999996),$); 
#411=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Stick Symbol Location',$,IFCINTEGER(0),$); 
#412=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Moment Connection Start',$,IFCINTEGER(0),$); 
#413=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Moment Connection End',$,IFCINTEGER(0),$); 
#414=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Start Release',$,IFCINTEGER(1),$); 
#415=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Start Fx',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 
#416=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Start Fy',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 
#417=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Start Fz',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 
#418=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Start Mx',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 
#419=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Start My',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 
#420=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Start Mz',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 
#421=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('End Release',$,IFCINTEGER(1),$); 
#422=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('End Fx',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 
#423=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('End Fy',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 
#424=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('End Fz',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 
#425=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('End Mx',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 
#426=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('End My',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 
#427=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('End Mz',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 
#428=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Cut Length',$,IFCLENGTHMEASURE(2878.599999999995),$); 
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#429=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Structural Usage',$,IFCINTEGER(3),$); 
#430=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Analyze As',$,IFCINTEGER(1),$); 
#431=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Volume',$,IFCVOLUMEMEASURE(7843609.280000042),$); 
#432=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Reference Level',$,IFCLABEL('Niv\X\E5 2'),$); 
#433=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Phase Created',$,IFCLABEL('New Construction'),$); 
#434=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Work Plane',$,IFCLABEL('Level : Niv\X\E5 2'),$); 
#435=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Start Level Offset',$,IFCLENGTHMEASURE(0.),$); 
#436=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('End Level Offset',$,IFCLENGTHMEASURE(0.),$); 
#437=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('z-Direction Justification',$,IFCINTEGER(0),$); 
#438=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('z-Direction Offset Value',$,IFCLENGTHMEASURE(0.),$); 
#439=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Lateral Justification',$,IFCINTEGER(0),$); 
#440=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Orientation',$,IFCINTEGER(0),$); 
#441=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Cross-Section Rotation',$,IFCPLANEANGLEMEASURE(0.),$); 
#442=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Assembly Code',$,IFCLABEL(''),$); 
#443=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('A',$,IFCAREAMEASURE(2848.),$); 
#444=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('W',$,IFCREAL(0.2193747605),$); 
#445=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('bf',$,IFCLENGTHMEASURE(100.),$); 
#446=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('d',$,IFCLENGTHMEASURE(200.),$); 
#447=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('k',$,IFCLENGTHMEASURE(20.5),$); 
#448=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('tr',$,IFCLENGTHMEASURE(12.),$); 
#449=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('tf',$,IFCLENGTHMEASURE(8.5),$); 
#450=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('tw',$,IFCLENGTHMEASURE(5.600000000000001),$); 
#451=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Assembly Description',$,IFCLABEL(''),$); 
#452=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('OmniClass Number',$,IFCLABEL(''),$); 
#453=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('OmniClass Title',$,IFCLABEL(''),$); 
#454=IFCPROPERTYSET('3NcusWLhbD4BlxspnCn8Xu',#33,'PSet_Revit_Other',$,(#404,#406)); 
#455=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('17dNvJuJXAcxXqQVP_RUqQ',#33,$,$,(#398),#454); 
#456=IFCPROPERTYSET('3P8h5POcnCvOuHg8CYFG4A',#33,'PSet_Revit_Construction',$,(#405,#407)); 
#457=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1542SZM4r1OOKd7s9nX9wS',#33,$,$,(#398),#456); 
#458=IFCPROPERTYSET('1cu$19Caf0YxWgqfS0ynre',#33,'PSet_Revit_Materials and Finishes',$,(#408)); 
#459=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2hP2fUGRzA1uEsXJ7niuqi',#33,$,$,(#398),#458); 
#460=IFCPROPERTYSET('2Ns1EqLJ90TwqHGPABUXpS',#33,'PSet_Revit_Structural',$,(#409,#411,#412,#413,#428,#429)); 
#461=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('31lqLFtTbB38RlHeW4FeD3',#33,$,$,(#398),#460); 
#462=IFCPROPERTYSET('130KbxoGD4iO6JSBD_1VGc',#33,'PSet_Revit_Dimensions',$,(#410,#431)); 
#463=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0QpqmgwGf8yABtiPXcBSQk',#33,$,$,(#398),#462); 
#464=IFCPROPERTYSET('3_gSa3F9973QbiA__DdM_k',#33,'PSet_Revit_Structural 
Analysis',$,(#414,#415,#416,#417,#418,#419,#420,#421,#422,#423,#424,#425,#426,#427,#430)); 
#465=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3rDxV_sPj8KwZYNjwbZ3Jf',#33,$,$,(#398),#464); 
#466=IFCPROPERTYSET('1RLaKAaAvF4ApbPMvnz45i',#33,'PSet_Revit_Analytical Model',$,(#247)); 
#467=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1dPzdtemL5D9omn_nD3Jnf',#33,$,$,(#398),#466); 
#468=IFCPROPERTYSET('3QDHU0lkTEMuU0UPqljBiG',#33,'PSet_Revit_Constraints',$,(#432,#434,#435,#436,#437,#438,#439,#440,#441)); 
#469=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1MaqanITT7$hAeL8RquZw8',#33,$,$,(#398),#468); 
#470=IFCPROPERTYSET('2bGpOuqv103PPBPbu0UbnG',#33,'PSet_Revit_Phasing',$,(#433)); 
#471=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('11kqGgQB5EIOB97ggO6Hhz',#33,$,$,(#398),#470); 
#472=IFCPROPERTYSET('2AV$aVmoXCygscQVUJ0Kba',#33,'PSet_Revit_Type_Identity Data',$,(#442,#451,#452,#453)); 
#473=IFCPROPERTYSET('1U$54BjGb3H8mQIksYXYFD',#33,'PSet_Revit_Type_Structural',$,(#443,#444)); 
#474=IFCPROPERTYSET('0ayyOZQ0T9ovLS1X$Q$z$v',#33,'PSet_Revit_Type_Dimensions',$,(#445,#446,#447,#448,#449,#450)); 
#477=IFCCARTESIANPOINT((-57.18511707322886,-19.4186664718081)); 
#478=IFCCARTESIANPOINT((59.54105822605878,-19.4186664718081)); 
#479=IFCCARTESIANPOINT((-2.355941152829924,38.83733294361617)); 
#480=IFCCARTESIANPOINT((-57.18511707322886,-19.4186664718081)); 
#481=IFCPOLYLINE((#477,#478,#479,#480)); 
#482=IFCARBITRARYCLOSEDPROFILEDEF(.AREA.,$,#481); 
#483=IFCCARTESIANPOINT((-10.,-43.33333333333258,46.66666666666755)); 
#484=IFCDIRECTION((0.,-0.7281999926928052,-0.6853646990049884)); 
#485=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#483,#5,#484); 
#486=IFCEXTRUDEDAREASOLID(#482,#485,#9,20.); 
#487=IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#185)); 
#488=IFCSTYLEDITEM(#486,(#487),$); 
#489=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#4,#11); 
#490=IFCRECTANGLEPROFILEDEF(.AREA.,$,#489,15.,100.0000000000049); 
#491=IFCCARTESIANPOINT((0.,-7.5,0.)); 
#492=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#491,#9,#7); 
#493=IFCEXTRUDEDAREASOLID(#490,#492,#9,100.0000000000008); 
#494=IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#185)); 
#495=IFCSTYLEDITEM(#493,(#494),$); 
#496=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#4,#11); 
#497=IFCRECTANGLEPROFILEDEF(.AREA.,$,#496,100.,85.00000000000024); 
#498=IFCCARTESIANPOINT((0.,-57.49999999999925,0.)); 
#499=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#498,#9,#6); 
#500=IFCEXTRUDEDAREASOLID(#497,#499,#9,20.); 
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#501=IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#185)); 
#502=IFCSTYLEDITEM(#500,(#501),$); 
#503=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','SweptSolid',(#486,#493,#500)); 
#475=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,$,$); 
#504=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,$,$); 
#505=IFCREPRESENTATIONMAP(#504,#503); 
#507=IFCCARTESIANTRANSFORMATIONOPERATOR3D($,$,#3,1.,$); 
#508=IFCMAPPEDITEM(#505,#507); 
#509=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','MappedRepresentation',(#508)); 
#510=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#509)); 
#511=IFCCARTESIANPOINT((-14851.79329238567,6996.874705559852,2800.)); 
#512=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#511,#10,#8); 
#513=IFCLOCALPLACEMENT(#38,#512); 
#514=IFCMEMBER('3aMR43Hb91lPYfPsCeZVte',#33,'St\X\E5lkonsoll:St\X\E5lkonsoll 100x100x100:St\X\E5lkonsoll 
100x100x100:251088',$,'St\X\E5lkonsoll 100x100x100',#513,#510,'251088'); 
#515=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Material',$,IFCLABEL('St\X\E5l - S355'),$); 
#516=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Offset',$,IFCLENGTHMEASURE(200.),$); 
#517=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Phase Created',$,IFCLABEL('New Construction'),$); 
#518=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Work Plane',$,IFCLABEL('Level : Niv\X\E5 2'),$); 
#519=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Schedule Level',$,IFCLABEL('Niv\X\E5 2'),$); 
#520=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('t_Topplate',$,IFCLENGTHMEASURE(15.),$); 
#521=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('t_Stiver',$,IFCLENGTHMEASURE(20.),$); 
#522=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('t_Bakplate',$,IFCLENGTHMEASURE(20.),$); 
#523=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('H\X\F8yde',$,IFCLENGTHMEASURE(100.),$); 
#524=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Dybde',$,IFCLENGTHMEASURE(100.),$); 
#525=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Default Elevation',$,IFCLENGTHMEASURE(1219.2),$); 
#526=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Bredde',$,IFCLENGTHMEASURE(100.),$); 
#527=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Assembly Description',$,IFCLABEL(''),$); 
#528=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Assembly Code',$,IFCLABEL(''),$); 
#529=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('OmniClass Number',$,IFCLABEL(''),$); 
#530=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('OmniClass Title',$,IFCLABEL(''),$); 
#531=IFCPROPERTYSET('1fltkEBoP8AgQFT92C6I$d',#33,'PSet_Revit_Materials and Finishes',$,(#515)); 
#532=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3u4ZXpLU93bA3a2UKC8Ddr',#33,$,$,(#514),#531); 
#533=IFCPROPERTYSET('13oPDyYBb7lPhaeab$n0dC',#33,'PSet_Revit_Constraints',$,(#516,#518)); 
#534=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3SSxxdnvj8cP1YLUuolvrE',#33,$,$,(#514),#533); 
#535=IFCPROPERTYSET('0o2aOFOOX1Ixy9dVHSUtZ_',#33,'PSet_Revit_Phasing',$,(#517)); 
#536=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2VwFubnqD7QvkiiB5MXf2o',#33,$,$,(#514),#535); 
#537=IFCPROPERTYSET('1SdVEIFwr1WeYMANjGUvlM',#33,'PSet_Revit_Other',$,(#519)); 
#538=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2azlCOtyH4KQdmlM95Hg7Q',#33,$,$,(#514),#537); 
#539=IFCPROPERTYSET('3Ip8Z0YyH7hfNFC1PfsKGz',#33,'PSet_Revit_Type_Dimensions',$,(#520,#521,#522,#523,#524,#526)); 
#540=IFCPROPERTYSET('0xmuEUZyHD$gqhGzwW$d1x',#33,'PSet_Revit_Type_Constraints',$,(#525)); 
#541=IFCPROPERTYSET('1id250mzr2ZBnywgJpJNse',#33,'PSet_Revit_Type_Identity Data',$,(#527,#528,#529,#530)); 
#506=IFCMEMBERTYPE('3SXG8h8c1FsB6ppat_TTp7',#33,'St\X\E5lkonsoll 100x100x100',$,$,$,(#505),'251088','St\X\E5lkonsoll 
100x100x100',.NOTDEFINED.); 
#542=IFCCARTESIANTRANSFORMATIONOPERATOR3D($,$,#3,1.,$); 
#543=IFCMAPPEDITEM(#505,#542); 
#544=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','MappedRepresentation',(#543)); 
#545=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#544)); 
#546=IFCCARTESIANPOINT((-11951.10137432803,6996.702902561634,2800.)); 
#547=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#546,#10,#7); 
#548=IFCLOCALPLACEMENT(#38,#547); 
#549=IFCMEMBER('3aMR43Hb91lPYfPsCeZVyi',#33,'St\X\E5lkonsoll:St\X\E5lkonsoll 100x100x100:St\X\E5lkonsoll 
100x100x100:251412',$,'St\X\E5lkonsoll 100x100x100',#548,#545,'251412'); 
#550=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Material',$,IFCLABEL('St\X\E5l - S355'),$); 
#551=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Offset',$,IFCLENGTHMEASURE(200.),$); 
#552=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Dimensjonert',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 
#553=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Phase Created',$,IFCLABEL('New Construction'),$); 
#554=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Work Plane',$,IFCLABEL('Level : Niv\X\E5 2'),$); 
#555=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Schedule Level',$,IFCLABEL('Niv\X\E5 2'),$); 
#556=IFCPROPERTYSET('0Bupy5GTH09gXwzZtBcA4P',#33,'PSet_Revit_Materials and Finishes',$,(#550)); 
#557=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('00VN2i5uz0zuAaA4S0sy65',#33,$,$,(#549),#556); 
#558=IFCPROPERTYSET('3WvfGo4cjB3O_ZpUQUo6YY',#33,'PSet_Revit_Constraints',$,(#551,#554)); 
#559=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3768V0kOT9WfFvmAIffzaN',#33,$,$,(#549),#558); 
#560=IFCPROPERTYSET('0mV3UomVrDPADBA15ooEQj',#33,'PSet_Revit_Identity Data',$,(#552)); 
#561=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1t_VpA4qLCGRnqoYHbfR0z',#33,$,$,(#549),#560); 
#562=IFCPROPERTYSET('1xErss52j8fveVO9P4E9h$',#33,'PSet_Revit_Phasing',$,(#553)); 
#563=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3UcU8P97rC5eVH73hqoC1f',#33,$,$,(#549),#562); 
#564=IFCPROPERTYSET('3xoUovvsTDOx_5OKTn$G94',#33,'PSet_Revit_Other',$,(#555)); 
#565=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0W5i1SCQX9zetJgMB99pMR',#33,$,$,(#549),#564); 
#568=IFCDIRECTION((0.5000000000000046,0.8660254037844363)); 
#569=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#4,#568); 
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#570=IFCCIRCLE(#569,7.); 
#571=IFCTRIMMEDCURVE(#570,(IFCPARAMETERVALUE(180.)),(IFCPARAMETERVALUE(0.)),.T.,.PARAMETER.); 
#572=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#571); 
#573=IFCDIRECTION((0.5000000000000046,0.8660254037844363)); 
#574=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#4,#573); 
#575=IFCCIRCLE(#574,7.); 
#576=IFCTRIMMEDCURVE(#575,(IFCPARAMETERVALUE(3.053332494204979E-013)),(IFCPARAMETERVALUE(180.)),.T.,.PARAMETER.); 
#577=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#576); 
#578=IFCCOMPOSITECURVE((#572,#577),.F.); 
#579=IFCCARTESIANPOINT((-6.425000000000186,-11.12842643863003)); 
#580=IFCCARTESIANPOINT((6.424999999999952,-11.12842643863003)); 
#581=IFCCARTESIANPOINT((12.85000000000001,-0.)); 
#582=IFCCARTESIANPOINT((6.425000000000152,11.12842643862986)); 
#583=IFCCARTESIANPOINT((-6.424999999999933,11.12842643863012)); 
#584=IFCCARTESIANPOINT((-12.84999999999999,0.)); 
#585=IFCCARTESIANPOINT((-6.425000000000186,-11.12842643863003)); 
#586=IFCPOLYLINE((#579,#580,#581,#582,#583,#584,#585)); 
#587=IFCARBITRARYPROFILEDEFWITHVOIDS(.AREA.,$,#586,(#578)); 
#588=IFCCARTESIANPOINT((-0.,0.,-38.)); 
#589=IFCDIRECTION((0.5000000000000046,-0.866025403784436,0.)); 
#590=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#588,#9,#589); 
#591=IFCEXTRUDEDAREASOLID(#587,#590,#9,12.00000000000001); 
#592=IFCCOLOURRGB($,0.7529411764705882,0.7529411764705882,0.7529411764705882); 
#593=IFCSURFACESTYLERENDERING(#592,0.,$,$,$,$,IFCNORMALISEDRATIOMEASURE(0.00390625),IFCSPECULAREXPONENT(128.),.NOTDEF
INED.); 
#594=IFCSURFACESTYLE('St\X\E5l - kval 8.8',.BOTH.,(#593)); 
#595=IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#594)); 
#596=IFCSTYLEDITEM(#591,(#595),$); 
#597=IFCDIRECTION((0.5000000000000046,0.8660254037844362)); 
#598=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#4,#597); 
#599=IFCCIRCLE(#598,7.); 
#600=IFCTRIMMEDCURVE(#599,(IFCPARAMETERVALUE(180.)),(IFCPARAMETERVALUE(0.)),.T.,.PARAMETER.); 
#601=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#600); 
#602=IFCDIRECTION((0.5000000000000046,0.8660254037844362)); 
#603=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#4,#602); 
#604=IFCCIRCLE(#603,7.); 
#605=IFCTRIMMEDCURVE(#604,(IFCPARAMETERVALUE(3.053332494204979E-013)),(IFCPARAMETERVALUE(180.)),.T.,.PARAMETER.); 
#606=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#605); 
#607=IFCCOMPOSITECURVE((#601,#606),.F.); 
#608=IFCCARTESIANPOINT((-6.425000000000186,-11.12842643863003)); 
#609=IFCCARTESIANPOINT((6.424999999999952,-11.12842643863003)); 
#610=IFCCARTESIANPOINT((12.85000000000001,-0.)); 
#611=IFCCARTESIANPOINT((6.425000000000152,11.12842643862986)); 
#612=IFCCARTESIANPOINT((-6.424999999999933,11.12842643863012)); 
#613=IFCCARTESIANPOINT((-12.84999999999999,0.)); 
#614=IFCCARTESIANPOINT((-6.425000000000186,-11.12842643863003)); 
#615=IFCPOLYLINE((#608,#609,#610,#611,#612,#613,#614)); 
#616=IFCARBITRARYPROFILEDEFWITHVOIDS(.AREA.,$,#615,(#607)); 
#617=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,2.)); 
#618=IFCDIRECTION((0.5000000000000046,-0.866025403784436,0.)); 
#619=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#617,#9,#618); 
#620=IFCEXTRUDEDAREASOLID(#616,#619,#9,12.); 
#621=IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#594)); 
#622=IFCSTYLEDITEM(#620,(#621),$); 
#623=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#4,#11); 
#624=IFCCIRCLE(#623,6.); 
#625=IFCTRIMMEDCURVE(#624,(IFCPARAMETERVALUE(180.)),(IFCPARAMETERVALUE(0.)),.T.,.PARAMETER.); 
#626=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#625); 
#627=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#4,#11); 
#628=IFCCIRCLE(#627,6.); 
#629=IFCTRIMMEDCURVE(#628,(IFCPARAMETERVALUE(3.053332494204979E-013)),(IFCPARAMETERVALUE(180.)),.T.,.PARAMETER.); 
#630=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#629); 
#631=IFCCOMPOSITECURVE((#626,#630),.F.); 
#632=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#4,#11); 
#633=IFCCIRCLE(#632,16.); 
#634=IFCTRIMMEDCURVE(#633,(IFCPARAMETERVALUE(0.)),(IFCPARAMETERVALUE(180.)),.T.,.PARAMETER.); 
#635=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#634); 
#636=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#4,#11); 
#637=IFCCIRCLE(#636,16.); 
#638=IFCTRIMMEDCURVE(#637,(IFCPARAMETERVALUE(180.)),(IFCPARAMETERVALUE(359.9999999999997)),.T.,.PARAMETER.); 
#639=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#638); 
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#640=IFCCOMPOSITECURVE((#635,#639),.F.); 
#641=IFCARBITRARYPROFILEDEFWITHVOIDS(.AREA.,$,#640,(#631)); 
#642=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,-26.)); 
#643=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#642,$,$); 
#644=IFCEXTRUDEDAREASOLID(#641,#643,#9,2.000000000000391); 
#645=IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#594)); 
#646=IFCSTYLEDITEM(#644,(#645),$); 
#647=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#4,#11); 
#648=IFCCIRCLE(#647,7.); 
#649=IFCTRIMMEDCURVE(#648,(IFCPARAMETERVALUE(180.)),(IFCPARAMETERVALUE(0.)),.T.,.PARAMETER.); 
#650=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#649); 
#651=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#4,#11); 
#652=IFCCIRCLE(#651,7.); 
#653=IFCTRIMMEDCURVE(#652,(IFCPARAMETERVALUE(3.053332494204979E-013)),(IFCPARAMETERVALUE(180.)),.T.,.PARAMETER.); 
#654=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#653); 
#655=IFCCOMPOSITECURVE((#650,#654),.F.); 
#656=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#4,#11); 
#657=IFCCIRCLE(#656,16.); 
#658=IFCTRIMMEDCURVE(#657,(IFCPARAMETERVALUE(0.)),(IFCPARAMETERVALUE(180.)),.T.,.PARAMETER.); 
#659=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#658); 
#660=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#4,#11); 
#661=IFCCIRCLE(#660,16.); 
#662=IFCTRIMMEDCURVE(#661,(IFCPARAMETERVALUE(180.)),(IFCPARAMETERVALUE(359.9999999999997)),.T.,.PARAMETER.); 
#663=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.T.,#662); 
#664=IFCCOMPOSITECURVE((#659,#663),.F.); 
#665=IFCARBITRARYPROFILEDEFWITHVOIDS(.AREA.,$,#664,(#655)); 
#666=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,$,$); 
#667=IFCEXTRUDEDAREASOLID(#665,#666,#9,2.); 
#668=IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#594)); 
#669=IFCSTYLEDITEM(#667,(#668),$); 
#670=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#4,#11); 
#671=IFCCIRCLEPROFILEDEF(.AREA.,$,#670,6.); 
#672=IFCCARTESIANPOINT((-0.,0.,-44.)); 
#673=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#672,$,$); 
#674=IFCEXTRUDEDAREASOLID(#671,#673,#9,63.99999999999955); 
#675=IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#594)); 
#676=IFCSTYLEDITEM(#674,(#675),$); 
#677=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','SweptSolid',(#591,#620,#644,#667,#674)); 
#678=IFCCARTESIANPOINT((6.425000000000133,11.12842643863022)); 
#679=IFCCARTESIANPOINT((-6.424999999999868,11.12842643863022)); 
#680=IFCPOLYLINE((#678,#679)); 
#681=IFCCARTESIANPOINT((12.85000000000001,0.)); 
#682=IFCCARTESIANPOINT((6.425000000000133,11.12842643863022)); 
#683=IFCPOLYLINE((#681,#682)); 
#684=IFCCARTESIANPOINT((6.425000000000129,-11.12842643862986)); 
#685=IFCCARTESIANPOINT((12.85000000000001,0.)); 
#686=IFCPOLYLINE((#684,#685)); 
#687=IFCCARTESIANPOINT((-6.424999999999873,-11.12842643862986)); 
#688=IFCCARTESIANPOINT((6.425000000000129,-11.12842643862986)); 
#689=IFCPOLYLINE((#687,#688)); 
#690=IFCCARTESIANPOINT((-12.85,0.)); 
#691=IFCCARTESIANPOINT((-6.424999999999873,-11.12842643862986)); 
#692=IFCPOLYLINE((#690,#691)); 
#693=IFCCARTESIANPOINT((-6.424999999999869,11.12842643863022)); 
#694=IFCCARTESIANPOINT((-12.85,0.)); 
#695=IFCPOLYLINE((#693,#694)); 
#696=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#4,#11); 
#697=IFCCIRCLE(#696,6.); 
#698=IFCGEOMETRICSET((#680,#683,#686,#689,#692,#695,#697)); 
#699=IFCSHAPEREPRESENTATION(#29,'Plan','GeometricSet',(#698)); 
#566=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,$,$); 
#700=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,$,$); 
#701=IFCREPRESENTATIONMAP(#700,#677); 
#702=IFCREPRESENTATIONMAP(#700,#699); 
#704=IFCCARTESIANTRANSFORMATIONOPERATOR3D($,$,#3,1.,$); 
#705=IFCMAPPEDITEM(#701,#704); 
#706=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','MappedRepresentation',(#705)); 
#707=IFCCARTESIANTRANSFORMATIONOPERATOR3D($,$,#3,1.,$); 
#708=IFCMAPPEDITEM(#702,#707); 
#709=IFCSHAPEREPRESENTATION(#29,'Plan','MappedRepresentation',(#708)); 
#710=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#706,#709)); 
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#711=IFCCARTESIANPOINT((-11966.10137432797,7028.098705590291,2769.077555602405)); 
#712=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#711,#6,#8); 
#713=IFCLOCALPLACEMENT(#38,#712); 
#714=IFCMEMBER('3aMR43Hb91lPYfPsCeZStN',#33,'Bolt muttere skiver:M12:M12:255215',$,'M12',#713,#710,'255215'); 
#715=IFCMATERIAL('St\X\E5l - kval 8.8'); 
#716=IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#594,#208)); 
#717=IFCSTYLEDITEM($,(#716),$); 
#718=IFCSTYLEDREPRESENTATION(#29,'Style','Material and Cut Pattern',(#717)); 
#719=IFCMATERIALDEFINITIONREPRESENTATION($,$,(#718),#715); 
#720=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('t_Skive02',$,IFCLENGTHMEASURE(2.),$); 
#721=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('t_Skive01',$,IFCLENGTHMEASURE(2.),$); 
#722=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Skive01_AvP\X\E5',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 
#723=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Skive02_AvP\X\E5',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 
#724=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Mutter02_AvP\X\E5',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 
#725=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Mutter01_AvP\X\E5',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 
#726=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Bolt_Utstikk_02',$,IFCLENGTHMEASURE(20.),$); 
#727=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Bolt_Utstikk_01',$,IFCLENGTHMEASURE(20.),$); 
#728=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Avst_Muttere',$,IFCLENGTHMEASURE(24.),$); 
#729=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Offset',$,IFCLENGTHMEASURE(0.),$); 
#730=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Phase Created',$,IFCLABEL('New Construction'),$); 
#731=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Work Plane',$,IFCLABEL('St\X\E5lkonsoll : St\X\E5lkonsoll 100x100x100'),$); 
#732=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Schedule Level',$,IFCLABEL('Niv\X\E5 1'),$); 
#733=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('R_skive',$,IFCLENGTHMEASURE(16.),$); 
#734=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('R_Mutter',$,IFCLENGTHMEASURE(7.),$); 
#735=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('R_Bolt',$,IFCLENGTHMEASURE(6.),$); 
#736=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Material_Bolt',$,IFCLABEL('St\X\E5l - kval 8.8'),$); 
#737=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('H_Mutter',$,IFCLENGTHMEASURE(12.),$); 
#738=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Default Elevation',$,IFCLENGTHMEASURE(0.),$); 
#739=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('B_Mutter',$,IFCLENGTHMEASURE(25.7),$); 
#740=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Assembly Code',$,IFCLABEL(''),$); 
#741=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Assembly Description',$,IFCLABEL(''),$); 
#742=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('OmniClass Number',$,IFCLABEL(''),$); 
#743=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('OmniClass Title',$,IFCLABEL(''),$); 
#744=IFCPROPERTYSET('2tb_lJ5HX2kgz7gluyGJsD',#33,'PSet_Revit_Dimensions',$,(#720,#721,#726,#727,#728)); 
#745=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1nz5h7Yy11_h6mu$bq6cMQ',#33,$,$,(#714),#744); 
#746=IFCPROPERTYSET('1YPGJitxX1MhurnCmbBrN6',#33,'PSet_Revit_Graphics',$,(#722,#723,#724,#725)); 
#747=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3f9H6OaDv3UAFfJJiHsSiL',#33,$,$,(#714),#746); 
#748=IFCPROPERTYSET('0n4lhmr5j74RFy6XzUMcOM',#33,'PSet_Revit_Constraints',$,(#729,#731)); 
#749=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0N80wifOP53uodlcmzgma8',#33,$,$,(#714),#748); 
#750=IFCPROPERTYSET('3sUoAgC_nFkBprIFfim124',#33,'PSet_Revit_Phasing',$,(#730)); 
#751=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1gyiGjGWz9PQMUyLkUc3dF',#33,$,$,(#714),#750); 
#752=IFCPROPERTYSET('1GCggRdSb6kP0nYjyW3zPz',#33,'PSet_Revit_Other',$,(#732)); 
#753=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1$PXJxbKfEjR1pXE97eYih',#33,$,$,(#714),#752); 
#754=IFCPROPERTYSET('1ZIio3RLf4OeQiDfZs91ZM',#33,'PSet_Revit_Type_Dimensions',$,(#733,#735,#737,#739)); 
#755=IFCPROPERTYSET('0zmtOv27r7mgZP4bV8TKMc',#33,'PSet_Revit_Type_Other',$,(#734)); 
#756=IFCPROPERTYSET('3tCCrwpSLEkfq7okXLaAc3',#33,'PSet_Revit_Type_Materials and Finishes',$,(#736)); 
#757=IFCPROPERTYSET('2j7xNQGPLA1hW41TNGTTvu',#33,'PSet_Revit_Type_Constraints',$,(#738)); 
#758=IFCPROPERTYSET('3nb85Vv75Ca9Kj_2JWQIeN',#33,'PSet_Revit_Type_Identity Data',$,(#740,#741,#742,#743)); 
#759=IFCCARTESIANTRANSFORMATIONOPERATOR3D($,$,#3,1.,$); 
#760=IFCMAPPEDITEM(#701,#759); 
#761=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','MappedRepresentation',(#760)); 
#762=IFCCARTESIANTRANSFORMATIONOPERATOR3D($,$,#3,1.,$); 
#763=IFCMAPPEDITEM(#702,#762); 
#764=IFCSHAPEREPRESENTATION(#29,'Plan','MappedRepresentation',(#763)); 
#765=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#761,#764)); 
#766=IFCCARTESIANPOINT((-11966.10137432803,6964.669675973796,2764.725876222766)); 
#767=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#766,#6,#8); 
#768=IFCLOCALPLACEMENT(#38,#767); 
#769=IFCMEMBER('3aMR43Hb91lPYfPsCeZSmu',#33,'Bolt muttere skiver:M12:M12:255232',$,'M12',#768,#765,'255232'); 
#770=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('t_Skive02',$,IFCLENGTHMEASURE(2.),$); 
#771=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('t_Skive01',$,IFCLENGTHMEASURE(2.),$); 
#772=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Bolt_Utstikk_02',$,IFCLENGTHMEASURE(20.),$); 
#773=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Bolt_Utstikk_01',$,IFCLENGTHMEASURE(20.),$); 
#774=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Avst_Muttere',$,IFCLENGTHMEASURE(24.),$); 
#775=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Phase Created',$,IFCLABEL('New Construction'),$); 
#776=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Work Plane',$,IFCLABEL('St\X\E5lkonsoll : St\X\E5lkonsoll 100x100x100'),$); 
#777=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Schedule Level',$,IFCLABEL('Niv\X\E5 1'),$); 
#778=IFCPROPERTYSET('3GkFeR_TP6hR$2pwbV8GbF',#33,'PSet_Revit_Dimensions',$,(#770,#771,#772,#773,#774)); 
#779=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1Yk2$rwwjFreTHREMsDRMz',#33,$,$,(#769),#778); 
#780=IFCPROPERTYSET('2RKbEZTOL4WfVVsdJJgYqG',#33,'PSet_Revit_Graphics',$,(#722,#723,#724,#725)); 
#781=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3k7aUTpoX478pQAko9gzBU',#33,$,$,(#769),#780); 
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#782=IFCPROPERTYSET('3Z$vIz4fn4If9kvO8pnwlj',#33,'PSet_Revit_Constraints',$,(#729,#776)); 
#783=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0L8gKKXH54vOiQhz0ilkqn',#33,$,$,(#769),#782); 
#784=IFCPROPERTYSET('2nmxLszMvCw95gCtRZO4RK',#33,'PSet_Revit_Phasing',$,(#775)); 
#785=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1MPakCQ2jA8BdWR0H7r19_',#33,$,$,(#769),#784); 
#786=IFCPROPERTYSET('1wab$kil95cBwIwRPKCYpx',#33,'PSet_Revit_Other',$,(#777)); 
#787=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0A82tyelX25fy5HfweB3_I',#33,$,$,(#769),#786); 
#790=IFCCARTESIANPOINT((100.,-75.)); 
#791=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#790,#12); 
#792=IFCCIRCLE(#791,13.5); 
#793=IFCTRIMMEDCURVE(#792,(IFCPARAMETERVALUE(180.0000000000001)),(IFCPARAMETERVALUE(359.9999999999996)),.T.,.PARAME
TER.); 
#794=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#793); 
#795=IFCCARTESIANPOINT((100.,-75.)); 
#796=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#795,#12); 
#797=IFCCIRCLE(#796,13.5); 
#798=IFCTRIMMEDCURVE(#797,(IFCPARAMETERVALUE(3.562221243239142E-
013)),(IFCPARAMETERVALUE(180.0000000000001)),.T.,.PARAMETER.); 
#799=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#798); 
#800=IFCCOMPOSITECURVE((#794,#799),.F.); 
#801=IFCCARTESIANPOINT((-100.,-75.)); 
#802=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#801,#12); 
#803=IFCCIRCLE(#802,13.5); 
#804=IFCTRIMMEDCURVE(#803,(IFCPARAMETERVALUE(180.0000000000001)),(IFCPARAMETERVALUE(359.9999999999996)),.T.,.PARAME
TER.); 
#805=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#804); 
#806=IFCCARTESIANPOINT((-100.,-75.)); 
#807=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#806,#12); 
#808=IFCCIRCLE(#807,13.5); 
#809=IFCTRIMMEDCURVE(#808,(IFCPARAMETERVALUE(3.562221243239142E-
013)),(IFCPARAMETERVALUE(180.0000000000001)),.T.,.PARAMETER.); 
#810=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#809); 
#811=IFCCOMPOSITECURVE((#805,#810),.F.); 
#812=IFCCARTESIANPOINT((100.,75.)); 
#813=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#812,#12); 
#814=IFCCIRCLE(#813,13.5); 
#815=IFCTRIMMEDCURVE(#814,(IFCPARAMETERVALUE(180.)),(IFCPARAMETERVALUE(359.9999999999992)),.T.,.PARAMETER.); 
#816=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#815); 
#817=IFCCARTESIANPOINT((100.,75.)); 
#818=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#817,#12); 
#819=IFCCIRCLE(#818,13.5); 
#820=IFCTRIMMEDCURVE(#819,(IFCPARAMETERVALUE(0.)),(IFCPARAMETERVALUE(180.)),.T.,.PARAMETER.); 
#821=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#820); 
#822=IFCCOMPOSITECURVE((#816,#821),.F.); 
#823=IFCCARTESIANPOINT((-100.,75.)); 
#824=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#823,#12); 
#825=IFCCIRCLE(#824,13.5); 
#826=IFCTRIMMEDCURVE(#825,(IFCPARAMETERVALUE(180.)),(IFCPARAMETERVALUE(359.9999999999992)),.T.,.PARAMETER.); 
#827=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#826); 
#828=IFCCARTESIANPOINT((-100.,75.)); 
#829=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#828,#12); 
#830=IFCCIRCLE(#829,13.5); 
#831=IFCTRIMMEDCURVE(#830,(IFCPARAMETERVALUE(0.)),(IFCPARAMETERVALUE(180.)),.T.,.PARAMETER.); 
#832=IFCCOMPOSITECURVESEGMENT(.CONTINUOUS.,.F.,#831); 
#833=IFCCOMPOSITECURVE((#827,#832),.F.); 
#834=IFCCARTESIANPOINT((-200.,-150.)); 
#835=IFCCARTESIANPOINT((200.,-150.)); 
#836=IFCCARTESIANPOINT((200.,150.)); 
#837=IFCCARTESIANPOINT((-200.,150.)); 
#838=IFCCARTESIANPOINT((-200.,-150.)); 
#839=IFCPOLYLINE((#834,#835,#836,#837,#838)); 
#840=IFCARBITRARYPROFILEDEFWITHVOIDS(.AREA.,$,#839,(#800,#811,#822,#833)); 
#841=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,#9,#6); 
#842=IFCEXTRUDEDAREASOLID(#840,#841,#9,4.999999999999997); 
#843=IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#185)); 
#844=IFCSTYLEDITEM(#842,(#843),$); 
#845=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','SweptSolid',(#842)); 
#788=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,$,$); 
#846=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,$,$); 
#847=IFCREPRESENTATIONMAP(#846,#845); 
#849=IFCCARTESIANTRANSFORMATIONOPERATOR3D($,$,#3,1.,$); 
#850=IFCMAPPEDITEM(#847,#849); 
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#851=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','MappedRepresentation',(#850)); 
#852=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#851)); 
#853=IFCCARTESIANPOINT((-14902.49329238568,6996.874705559863,0.)); 
#854=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#853,$,$); 
#855=IFCLOCALPLACEMENT(#38,#854); 
#856=IFCMEMBER('3aMR43Hb91lPYfPsCeZS0F',#33,'Fotplate m 4 hull:5mm:5mm:256311',$,'5mm',#855,#852,'256311'); 
#857=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Width',$,IFCLENGTHMEASURE(300.),$); 
#858=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Length',$,IFCLENGTHMEASURE(400.),$); 
#859=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Hole Spacing Vertical',$,IFCLENGTHMEASURE(150.),$); 
#860=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Hole Spacing Horizontal',$,IFCLENGTHMEASURE(200.),$); 
#861=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Hole Radius',$,IFCLENGTHMEASURE(13.5),$); 
#862=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Hole Diameter',$,IFCLENGTHMEASURE(27.),$); 
#863=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Host',$,IFCLABEL('Level : Niv\X\E5 1'),$); 
#864=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Elevation',$,IFCLENGTHMEASURE(0.),$); 
#865=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Phase Created',$,IFCLABEL('New Construction'),$); 
#866=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Schedule Level',$,IFCLABEL('Niv\X\E5 1'),$); 
#867=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Thickness',$,IFCLENGTHMEASURE(5.),$); 
#868=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Plate Material',$,IFCLABEL('St\X\E5l - S355'),$); 
#869=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Default Elevation',$,IFCLENGTHMEASURE(1200.),$); 
#870=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Assembly Description',$,IFCLABEL(''),$); 
#871=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Assembly Code',$,IFCLABEL(''),$); 
#872=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('OmniClass Number',$,IFCLABEL(''),$); 
#873=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('OmniClass Title',$,IFCLABEL(''),$); 
#874=IFCPROPERTYSET('1gDPa0JyH2IBqG74iWb4Lu',#33,'PSet_Revit_Dimensions',$,(#857,#858,#862)); 
#875=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0l$YHmNGb59wNXze0aZ_cq',#33,$,$,(#856),#874); 
#876=IFCPROPERTYSET('0hVT5FYqL6ThtUIdFhDvGm',#33,'PSet_Revit_Construction',$,(#859,#860)); 
#877=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3hqwfKb_n2xvuf_ymoUu5w',#33,$,$,(#856),#876); 
#878=IFCPROPERTYSET('3bkTZ53jn2ZwxDDqoWVQJz',#33,'PSet_Revit_Other',$,(#861,#866)); 
#879=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1PwfFq8gb8SPc3uVuN_moM',#33,$,$,(#856),#878); 
#880=IFCPROPERTYSET('12HoY2N$nAY9ECRlvGhYYv',#33,'PSet_Revit_Constraints',$,(#863,#864)); 
#881=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1I4$g0uY1CL9mdU_$mVdmT',#33,$,$,(#856),#880); 
#882=IFCPROPERTYSET('2rz21pRjzDQeSJL2hE6ByF',#33,'PSet_Revit_Phasing',$,(#865)); 
#883=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3rx7fRYNv1EuoUVEuwvEeY',#33,$,$,(#856),#882); 
#884=IFCPROPERTYSET('2DL5RBNjX0RxVCfOtLMU5S',#33,'PSet_Revit_Type_Dimensions',$,(#867)); 
#885=IFCPROPERTYSET('1kCevmbuX53QIu1h4wB_TD',#33,'PSet_Revit_Type_Materials and Finishes',$,(#868)); 
#886=IFCPROPERTYSET('0F$qFb8xL27h6_e$c7ztzf',#33,'PSet_Revit_Type_Constraints',$,(#869)); 
#887=IFCPROPERTYSET('17j0oOL$18E8_J7ClXnJZb',#33,'PSet_Revit_Type_Identity Data',$,(#870,#871,#872,#873)); 
#848=IFCMEMBERTYPE('3aMR43Hb91lPYfPsCeZS7X',#33,'5mm',$,$,$,(#847),'256311','5mm',.NOTDEFINED.); 
#888=IFCCARTESIANTRANSFORMATIONOPERATOR3D($,$,#3,1.,$); 
#889=IFCMAPPEDITEM(#847,#888); 
#890=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','MappedRepresentation',(#889)); 
#891=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#890)); 
#892=IFCCARTESIANPOINT((-11902.49329238568,6996.874705559863,0.)); 
#893=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#892,$,$); 
#894=IFCLOCALPLACEMENT(#38,#893); 
#895=IFCMEMBER('3aMR43Hb91lPYfPsCeZS1_',#33,'Fotplate m 4 hull:5mm:5mm:256326',$,'5mm',#894,#891,'256326'); 
#896=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Width',$,IFCLENGTHMEASURE(300.),$); 
#897=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Length',$,IFCLENGTHMEASURE(400.),$); 
#898=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Hole Spacing Vertical',$,IFCLENGTHMEASURE(150.),$); 
#899=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Hole Spacing Horizontal',$,IFCLENGTHMEASURE(200.),$); 
#900=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Hole Radius',$,IFCLENGTHMEASURE(13.5),$); 
#901=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Hole Diameter',$,IFCLENGTHMEASURE(27.),$); 
#902=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Host',$,IFCLABEL('Level : Niv\X\E5 1'),$); 
#903=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Phase Created',$,IFCLABEL('New Construction'),$); 
#904=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Schedule Level',$,IFCLABEL('Niv\X\E5 1'),$); 
#905=IFCPROPERTYSET('12$BbWPI9EW965v666CW2Y',#33,'PSet_Revit_Dimensions',$,(#896,#897,#901)); 
#906=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2HLoTQcw1938noi9FBm2nU',#33,$,$,(#895),#905); 
#907=IFCPROPERTYSET('3JD2sUs1T2WuAx0nJSMvi9',#33,'PSet_Revit_Construction',$,(#898,#899)); 
#908=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0edeiHj996m96gbOWB0M1N',#33,$,$,(#895),#907); 
#909=IFCPROPERTYSET('2GURzsyaLEvhDdpeLUFmEM',#33,'PSet_Revit_Other',$,(#900,#904)); 
#910=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3BnQyIFAfABBfZV_o2aLMc',#33,$,$,(#895),#909); 
#911=IFCPROPERTYSET('0ReDtDNpjCxxaiiOJDG$YR',#33,'PSet_Revit_Constraints',$,(#902,#864)); 
#912=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2y6PHHoEn9FgOSzaSrQmO1',#33,$,$,(#895),#911); 
#913=IFCPROPERTYSET('2p$kcYTBn7xg18EW1yXjbm',#33,'PSet_Revit_Phasing',$,(#903)); 
#914=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('38qJ0NAE94bfIUM4oij74f',#33,$,$,(#895),#913); 
#915=IFCCARTESIANTRANSFORMATIONOPERATOR3D($,$,#3,1.,$); 
#916=IFCMAPPEDITEM(#701,#915); 
#917=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','MappedRepresentation',(#916)); 
#918=IFCCARTESIANTRANSFORMATIONOPERATOR3D($,$,#3,1.,$); 
#919=IFCMAPPEDITEM(#702,#918); 
#920=IFCSHAPEREPRESENTATION(#29,'Plan','MappedRepresentation',(#919)); 
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#921=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#917,#920)); 
#922=IFCCARTESIANPOINT((-14836.79329238567,6971.874705559855,2767.623950008517)); 
#923=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#922,#5,#7); 
#924=IFCLOCALPLACEMENT(#38,#923); 
#925=IFCMEMBER('3aMR43Hb91lPYfPsCeZSF9',#33,'Bolt muttere skiver:M12:M12:256753',$,'M12',#924,#921,'256753'); 
#926=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('t_Skive02',$,IFCLENGTHMEASURE(2.),$); 
#927=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('t_Skive01',$,IFCLENGTHMEASURE(2.),$); 
#928=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Bolt_Utstikk_02',$,IFCLENGTHMEASURE(20.),$); 
#929=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Bolt_Utstikk_01',$,IFCLENGTHMEASURE(20.),$); 
#930=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Avst_Muttere',$,IFCLENGTHMEASURE(24.),$); 
#931=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Phase Created',$,IFCLABEL('New Construction'),$); 
#932=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Work Plane',$,IFCLABEL('St\X\E5lkonsoll : St\X\E5lkonsoll 100x100x100'),$); 
#933=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Schedule Level',$,IFCLABEL('Niv\X\E5 1'),$); 
#934=IFCPROPERTYSET('2oueUO5GPDBwSqO94CQ0qp',#33,'PSet_Revit_Dimensions',$,(#926,#927,#928,#929,#930)); 
#935=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3uxRMm5XrEsuTCYqTVX6UM',#33,$,$,(#925),#934); 
#936=IFCPROPERTYSET('0HGmAwSj538OeavQc$harp',#33,'PSet_Revit_Graphics',$,(#722,#723,#724,#725)); 
#937=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0cwgvdiOzDRuTJmrdxi1F5',#33,$,$,(#925),#936); 
#938=IFCPROPERTYSET('3gJJuF3WTEhfwI_Ms2HK9m',#33,'PSet_Revit_Constraints',$,(#729,#932)); 
#939=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0F5FrxDEfEePdU9GGuB07M',#33,$,$,(#925),#938); 
#940=IFCPROPERTYSET('0r3bJN$eHF0wL5s_$AjwNm',#33,'PSet_Revit_Phasing',$,(#931)); 
#941=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3r$vG72hTBbPHoqOdB9lSR',#33,$,$,(#925),#940); 
#942=IFCPROPERTYSET('2ucVDtBYLFEOG_s_W$319N',#33,'PSet_Revit_Other',$,(#933)); 
#943=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2CwN34ZHfEVgUCGCEG3jJK',#33,$,$,(#925),#942); 
#703=IFCMEMBERTYPE('2bCwRa_yb9WeSHzp0MHl9m',#33,'M12',$,$,$,(#701,#702),'255215','M12',.NOTDEFINED.); 
#944=IFCCARTESIANTRANSFORMATIONOPERATOR3D($,$,#3,1.,$); 
#945=IFCMAPPEDITEM(#701,#944); 
#946=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','MappedRepresentation',(#945)); 
#947=IFCCARTESIANTRANSFORMATIONOPERATOR3D($,$,#3,1.,$); 
#948=IFCMAPPEDITEM(#702,#947); 
#949=IFCSHAPEREPRESENTATION(#29,'Plan','MappedRepresentation',(#948)); 
#950=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#946,#949)); 
#951=IFCCARTESIANPOINT((-14836.79329238567,7031.874705559853,2767.499948923575)); 
#952=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#951,#5,#7); 
#953=IFCLOCALPLACEMENT(#38,#952); 
#954=IFCMEMBER('3aMR43Hb91lPYfPsCeZS8Q',#33,'Bolt muttere skiver:M12:M12:256802',$,'M12',#953,#950,'256802'); 
#955=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('t_Skive02',$,IFCLENGTHMEASURE(2.),$); 
#956=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('t_Skive01',$,IFCLENGTHMEASURE(2.),$); 
#957=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Bolt_Utstikk_02',$,IFCLENGTHMEASURE(20.),$); 
#958=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Bolt_Utstikk_01',$,IFCLENGTHMEASURE(20.),$); 
#959=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Avst_Muttere',$,IFCLENGTHMEASURE(24.),$); 
#960=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Phase Created',$,IFCLABEL('New Construction'),$); 
#961=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Work Plane',$,IFCLABEL('St\X\E5lkonsoll : St\X\E5lkonsoll 100x100x100'),$); 
#962=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Schedule Level',$,IFCLABEL('Niv\X\E5 1'),$); 
#963=IFCPROPERTYSET('0KXWySX_5FdwOXjL7C75jg',#33,'PSet_Revit_Dimensions',$,(#955,#956,#957,#958,#959)); 
#964=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0VP7hSWob5ZP4N0aCjfdw$',#33,$,$,(#954),#963); 
#965=IFCPROPERTYSET('0X9$PFcRH73vUCdNZGY9N_',#33,'PSet_Revit_Graphics',$,(#722,#723,#724,#725)); 
#966=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1$xRpC7WzDiBuX_KQ9g92e',#33,$,$,(#954),#965); 
#967=IFCPROPERTYSET('1b1Pbz0bf2KwfO_zFFYlvt',#33,'PSet_Revit_Constraints',$,(#729,#961)); 
#968=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2EWZjMI0vBxOPGX_hkNrKy',#33,$,$,(#954),#967); 
#969=IFCPROPERTYSET('2tFp2odSDDkBZfBocTts85',#33,'PSet_Revit_Phasing',$,(#960)); 
#970=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0JQG9Cidj8w8wKEZkkw5vh',#33,$,$,(#954),#969); 
#971=IFCPROPERTYSET('3ZKdG1I9v2hBhtI3pVaLlZ',#33,'PSet_Revit_Other',$,(#962)); 
#972=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2nU2r0Cb18agEKjS81Wmp5',#33,$,$,(#954),#971); 
#975=IFCCARTESIANPOINT((-7.733333333333309,-91.50000000000011)); 
#976=IFCCARTESIANPOINT((27.46666666666662,-91.50000000000011)); 
#977=IFCCARTESIANPOINT((27.46666666666662,91.50000000000038)); 
#978=IFCCARTESIANPOINT((-7.733333333333309,91.50000000000038)); 
#979=IFCCARTESIANPOINT((-19.73333333333331,79.49999999999966)); 
#980=IFCCARTESIANPOINT((-19.73333333333331,-79.50000000000011)); 
#981=IFCCARTESIANPOINT((-7.733333333333309,-91.50000000000011)); 
#982=IFCPOLYLINE((#975,#976,#977,#978,#979,#980,#981)); 
#983=IFCARBITRARYCLOSEDPROFILEDEF(.AREA.,$,#982); 
#984=IFCCARTESIANPOINT((-19.73333333333331,-4.,91.50000000000011)); 
#985=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#984,#7,#6); 
#986=IFCEXTRUDEDAREASOLID(#983,#985,#9,7.999999999999996); 
#987=IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#185)); 
#988=IFCSTYLEDITEM(#986,(#987),$); 
#989=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','SweptSolid',(#986)); 
#973=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,$,$); 
#3=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,0.)); 
#990=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,$,$); 
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#991=IFCREPRESENTATIONMAP(#990,#989); 
#993=IFCCARTESIANTRANSFORMATIONOPERATOR3D($,$,#3,1.,$); 
#994=IFCMAPPEDITEM(#991,#993); 
#995=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','MappedRepresentation',(#994)); 
#996=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#995)); 
#997=IFCCARTESIANPOINT((-12072.49329238567,6996.874705559846,2810.)); 
#998=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#997,#9,#7); 
#999=IFCLOCALPLACEMENT(#38,#998); 
#1000=IFCPLATE('3SXG8h8c1FsB6ppat_TSbc',#33,'Stiverplate IPE-profil:IPE200 t=8:IPE200 t=8:260574',$,'IPE200 t=8',#999,#996,'260574'); 
#1001=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Offset',$,IFCLENGTHMEASURE(-190.),$); 
#1002=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Phase Created',$,IFCLABEL('New Construction'),$); 
#1003=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Work Plane',$,IFCLABEL('IPE : IPE200'),$); 
#1004=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Schedule Level',$,IFCLABEL('Niv\X\E5 2'),$); 
#1005=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('t',$,IFCLENGTHMEASURE(8.),$); 
#1006=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('StiverMaterial',$,IFCLABEL('St\X\E5l - S355'),$); 
#1007=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Avfas',$,IFCLENGTHMEASURE(12.),$); 
#1008=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('H',$,IFCLENGTHMEASURE(183.),$); 
#1009=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Default Elevation',$,IFCLENGTHMEASURE(1219.2),$); 
#1010=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('B',$,IFCLENGTHMEASURE(47.2),$); 
#1011=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Assembly Description',$,IFCLABEL(''),$); 
#1012=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Assembly Code',$,IFCLABEL(''),$); 
#1013=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('OmniClass Number',$,IFCLABEL(''),$); 
#1014=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('OmniClass Title',$,IFCLABEL(''),$); 
#1015=IFCPROPERTYSET('0D$wJkIZHB3fRZdgI79tm0',#33,'PSet_Revit_Constraints',$,(#1001,#1003)); 
#1016=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('13WQOSfAL1lesME4TdaNxb',#33,$,$,(#1000),#1015); 
#1017=IFCPROPERTYSET('1vZshTmBvFqBPv5FVPAymx',#33,'PSet_Revit_Phasing',$,(#1002)); 
#1018=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1St0gqEzj3mg3oKumDa9xR',#33,$,$,(#1000),#1017); 
#1019=IFCPROPERTYSET('0DPp_iWsD17uxuuIbb7XMZ',#33,'PSet_Revit_Other',$,(#1004)); 
#1020=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2m0GkDuRr7Fhy3p$lh29Bo',#33,$,$,(#1000),#1019); 
#1021=IFCPROPERTYSET('0HWeGtlajFkOaIkR321D2D',#33,'PSet_Revit_Type_Dimensions',$,(#1005,#1007,#1008,#1010)); 
#1022=IFCPROPERTYSET('1Yd0PQE7rAFfhWopYBFKDd',#33,'PSet_Revit_Type_Materials and Finishes',$,(#1006)); 
#1023=IFCPROPERTYSET('3R0G3Buar4exEyU69d4Vnl',#33,'PSet_Revit_Type_Constraints',$,(#1009)); 
#1024=IFCPROPERTYSET('0R4qwNRWTCdPJaXIb5L960',#33,'PSet_Revit_Type_Identity Data',$,(#1011,#1012,#1013,#1014)); 
#1025=IFCCARTESIANTRANSFORMATIONOPERATOR3D($,$,#3,1.,$); 
#1026=IFCMAPPEDITEM(#991,#1025); 
#1027=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','MappedRepresentation',(#1026)); 
#1028=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#1027)); 
#1029=IFCCARTESIANPOINT((-12072.49329238567,6996.874705559846,2810.)); 
#1030=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#1029,#9,#8); 
#1031=IFCLOCALPLACEMENT(#38,#1030); 
#1032=IFCPLATE('3SXG8h8c1FsB6ppat_TSeS',#33,'Stiverplate IPE-profil:IPE200 t=8:IPE200 t=8:260772',$,'IPE200 
t=8',#1031,#1028,'260772'); 
#1033=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Offset',$,IFCLENGTHMEASURE(-190.),$); 
#1034=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Phase Created',$,IFCLABEL('New Construction'),$); 
#1035=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Work Plane',$,IFCLABEL('IPE : IPE200'),$); 
#1036=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Schedule Level',$,IFCLABEL('Niv\X\E5 2'),$); 
#1037=IFCPROPERTYSET('3pHZgBrdDFxwQG1fdxiXGA',#33,'PSet_Revit_Constraints',$,(#1033,#1035)); 
#1038=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2Z0UUqlLr4cBTDRRK5R6uL',#33,$,$,(#1032),#1037); 
#1039=IFCPROPERTYSET('218kdIpITEpeDFPUVyBLx4',#33,'PSet_Revit_Phasing',$,(#1034)); 
#1040=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2JIKEr4DfF4ueVpjjttnne',#33,$,$,(#1032),#1039); 
#1041=IFCPROPERTYSET('2X30rul_j84g_PXc7XgiXV',#33,'PSet_Revit_Other',$,(#1036)); 
#1042=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0jdwvZm5T5ogwAeopC$aCS',#33,$,$,(#1032),#1041); 
#1043=IFCCARTESIANTRANSFORMATIONOPERATOR3D($,$,#3,1.,$); 
#1044=IFCMAPPEDITEM(#991,#1043); 
#1045=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','MappedRepresentation',(#1044)); 
#1046=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#1045)); 
#1047=IFCCARTESIANPOINT((-14767.49329238567,7001.249705559855,2810.)); 
#1048=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#1047,#9,#8); 
#1049=IFCLOCALPLACEMENT(#38,#1048); 
#1050=IFCPLATE('3SXG8h8c1FsB6ppat_TSlM',#33,'Stiverplate IPE-profil:IPE200 t=8:IPE200 t=8:260974',$,'IPE200 
t=8',#1049,#1046,'260974'); 
#1051=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Offset',$,IFCLENGTHMEASURE(-190.),$); 
#1052=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Phase Created',$,IFCLABEL('New Construction'),$); 
#1053=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Work Plane',$,IFCLABEL('IPE : IPE200'),$); 
#1054=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Schedule Level',$,IFCLABEL('Niv\X\E5 2'),$); 
#1055=IFCPROPERTYSET('27rvORmeL6yepqbPqRuXbp',#33,'PSet_Revit_Constraints',$,(#1051,#1053)); 
#1056=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0Yyeo8vC54fOL6aewYcpTM',#33,$,$,(#1050),#1055); 
#1057=IFCPROPERTYSET('1oHAIBvfD5OAE_8gAej1Za',#33,'PSet_Revit_Phasing',$,(#1052)); 
#1058=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0YyBJWtYvE29ghaArHRU6f',#33,$,$,(#1050),#1057); 
#1059=IFCPROPERTYSET('3gKaZT98TFlB8R48$smj6V',#33,'PSet_Revit_Other',$,(#1054)); 
#1060=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3tkmgXpMPDGumvfhC0722P',#33,$,$,(#1050),#1059); 
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#992=IFCPLATETYPE('3SXG8h8c1FsB6ppat_TS2C',#33,'IPE200 t=8',$,$,$,(#991),'260574','IPE200 t=8',.NOTDEFINED.); 
#1061=IFCCARTESIANTRANSFORMATIONOPERATOR3D($,$,#3,1.,$); 
#1062=IFCMAPPEDITEM(#991,#1061); 
#1063=IFCSHAPEREPRESENTATION(#27,'Body','MappedRepresentation',(#1062)); 
#1064=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#1063)); 
#1065=IFCCARTESIANPOINT((-14767.49329238567,6991.874705559851,2810.)); 
#1066=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#1065,#9,#7); 
#1067=IFCLOCALPLACEMENT(#38,#1066); 
#1068=IFCPLATE('3SXG8h8c1FsB6ppat_TSt1',#33,'Stiverplate IPE-profil:IPE200 t=8:IPE200 t=8:261497',$,'IPE200 
t=8',#1067,#1064,'261497'); 
#1069=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Offset',$,IFCLENGTHMEASURE(-190.),$); 
#1070=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Phase Created',$,IFCLABEL('New Construction'),$); 
#1071=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Work Plane',$,IFCLABEL('IPE : IPE200'),$); 
#1072=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Schedule Level',$,IFCLABEL('Niv\X\E5 2'),$); 
#1073=IFCPROPERTYSET('3t_FRiNcX0O8BVHXRSgbJG',#33,'PSet_Revit_Constraints',$,(#1069,#1071)); 
#1074=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3KOhjG6g10N8SfMKVCGsa5',#33,$,$,(#1068),#1073); 
#1075=IFCPROPERTYSET('0BipzXNA95kh_d2xZvD_eF',#33,'PSet_Revit_Phasing',$,(#1070)); 
#1076=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2WJLZfEwX6x8dMHi$w0qkt',#33,$,$,(#1068),#1075); 
#1077=IFCPROPERTYSET('0HvI4jjZTEbgvxIYj33_Uv',#33,'PSet_Revit_Other',$,(#1072)); 
#1078=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1zuPcvqKjAiuJISYXI8jRM',#33,$,$,(#1068),#1077); 
#1079=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,$,$); 
#1080=IFCLOCALPLACEMENT($,#1079); 
#1081=IFCSITE('0oQLs3QIzDxv82gdomrZXa',#33,'Default',$,'',#1080,$,$,.ELEMENT.,(59,32,42,0),(10,27,18,0),-0.,$,$); 
#1082=IFCRELAGGREGATES('1QrfjKekzAVvIpCJ3hdZIV',#33,$,$,#34,(#1081)); 
#1083=IFCRELAGGREGATES('1NGb6fzWL3VfgAnFaXLU$A',#33,$,$,#1081,(#36)); 
#1084=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Name',$,IFCLABEL('Niv\X\E5 1'),$); 
#1085=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Line Weight',$,IFCINTEGER(1),$); 
#1086=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Color',$,IFCINTEGER(0),$); 
#1087=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Line Pattern',$,IFCLABEL('Centre'),$); 
#1088=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Elevation Base',$,IFCINTEGER(0),$); 
#1089=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Symbol',$,IFCLABEL('M_Level Head - No Bubble'),$); 
#1090=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Symbol at End 1 Default',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 
#1091=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Symbol at End 2 Default',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 
#1092=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Automatic Room Computation Height',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 
#1093=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Computation Height',$,IFCLENGTHMEASURE(1200.),$); 
#1094=IFCPROPERTYSET('39CBEejvnEvO7SzMEeqmHA',#33,'PSet_Revit_Identity Data',$,(#1084)); 
#1095=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('12cV44Cn50$9$jaUUHyAJq',#33,$,$,(#39),#1094); 
#1096=IFCPROPERTYSET('1vFBhMpG96iPmyXpo6aLxu',#33,'PSet_Revit_Constraints',$,(#864)); 
#1097=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3ybuYzn0P5ywneiLHFtA1E',#33,$,$,(#39),#1096); 
#1098=IFCPROPERTYSET('2ixXO_Ti12e8CkcsqN_UwA',#33,'PSet_Revit_Type_Graphics',$,(#1085,#1086,#1087,#1089,#1090,#1091)); 
#1099=IFCPROPERTYSET('2dUy1m7bj2PftxTleJVzmi',#33,'PSet_Revit_Type_Constraints',$,(#1088)); 
#1100=IFCPROPERTYSET('23dYIo27j5uv_DUYTkbt8f',#33,'PSet_Revit_Type_Dimensions',$,(#1092,#1093)); 
#1101=IFCRELCONTAINEDINSPATIALSTRUCTURE('1f8at5q2z4vhp8fStlCA2L',#33,$,$,(#98,#108,#199,#285,#398,#514,#549,#714,#769,#856,
#895,#925,#954,#1000,#1032,#1050,#1068),#39); 
#1102=IFCRELAGGREGATES('0yyyjcoOX1fQ_SX82Hlx4E',#33,$,$,#36,(#39)); 
#1103=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('NumberOfStoreys',$,IFCINTEGER(1),$); 
#1104=IFCPROPERTYSET('1X3loUozb2rOGczsG7hrdq',#33,'Pset_BuildingCommon',$,(#1103)); 
#1105=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2mUNcDRyr0fPiUGL_ulWPm',#33,$,$,(#36),#1104); 
#1106=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Project Issue Date',$,IFCLABEL('Issue Date'),$); 
#1107=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Project Status',$,IFCLABEL('Project Status'),$); 
#1108=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Client Name',$,IFCLABEL('Oppdragsgiver'),$); 
#1109=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Project Address',$,IFCLABEL('Enter address here'),$); 
#1110=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Project Name',$,IFCLABEL('Prosjektnavn'),$); 
#1111=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Project Number',$,IFCLABEL('Prosjektnummer'),$); 
#1112=IFCPROPERTYSET('1r1qxrWzv4hwLGs6rWNqA6',#33,'PSet_Revit_Other',$,(#1106,#1107,#1108,#1109,#1110,#1111)); 
#1113=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1_5OcUndXE9u3ygSBg4JXk',#33,$,$,(#36),#1112); 
#1114=IFCRELASSOCIATESMATERIAL('3U_NZ4YjzEZRBRdugFWFW5',#33,$,$,(#199,#285,#398,#514,#549,#856,#895,#1000,#1032,#1050,#1
068),#203); 
#1115=IFCRELASSOCIATESMATERIAL('16EvSlWtz2TQW_uv1LQ_XP',#33,$,$,(#714,#769,#925,#954),#715); 
#1116=IFCRELDEFINESBYTYPE('3IuzDalfnBeO9vS0$acqUX',#33,$,$,(#199,#285),#191); 
#1117=IFCRELDEFINESBYTYPE('3nsK1kVaH1ihwdeyvKZoQg',#33,$,$,(#514,#549),#506); 
#1118=IFCRELDEFINESBYTYPE('2RvvaYnQP1kgxlNPkk_r2_',#33,$,$,(#714,#769,#925,#954),#703); 
#1119=IFCRELDEFINESBYTYPE('0URENoqPL4IO4UI6Y_rK7V',#33,$,$,(#856,#895),#848); 
#1120=IFCRELDEFINESBYTYPE('1anEfGvP5EjPETVJeUDcWJ',#33,$,$,(#1000,#1032,#1050,#1068),#992); 
#1121=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2RnVJxlwfBBvwVAp2cJifs',#33,$,$,(#39),#1098); 
#1122=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('391l$isgL1TAFWI8PFCIYu',#33,$,$,(#39),#1099); 
#1123=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2cQlVbhZf66QcZB8K4rVr8',#33,$,$,(#39),#1100); 
#1124=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1lwlN9$pD8Ju2Cfwb7vH8g',#33,$,$,(#398),#472); 
#1125=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('08$ej$X_PCBuYkCfLcAq2T',#33,$,$,(#398),#473); 
#1126=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2ChEpZOBn5SBgVsGgdbgqm',#33,$,$,(#398),#474); 
#1127=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1ptIT3hvP5RR0eiGAFVINW',#33,$,$,(#199,#285),#275); 
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#1128=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3ZgXTWOyP0Ixq7zXe4DtZM',#33,$,$,(#199,#285),#276); 
#1129=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3GMIWmEZb9A93A2PT4yAjc',#33,$,$,(#199,#285),#277); 
#1130=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0A822dhtT1bBd70DUA9G0n',#33,$,$,(#714,#769,#925,#954),#754); 
#1131=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('36dHGwEF9EJxWUaaRtIYYZ',#33,$,$,(#714,#769,#925,#954),#755); 
#1132=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3mVgyLDSL4tAHA_Dd5W2kA',#33,$,$,(#714,#769,#925,#954),#756); 
#1133=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3WAzMudEP45vOsCMEaFGm2',#33,$,$,(#714,#769,#925,#954),#757); 
#1134=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3ZWhfYQqjDoudsxL9eEBYq',#33,$,$,(#714,#769,#925,#954),#758); 
#1135=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0nKpM3ygbFS92MtaQExVKK',#33,$,$,(#856,#895),#884); 
#1136=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3kNCGqIqnDeRiO2ekZjEzC',#33,$,$,(#856,#895),#885); 
#1137=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2FcRs8$lz3rgmQkSwoOzL9',#33,$,$,(#856,#895),#886); 
#1138=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3HnMHoyYL2$9skLlzh3LSS',#33,$,$,(#856,#895),#887); 
#1139=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3t4e68aq59xg7ZMnXgbcxK',#33,$,$,(#514,#549),#539); 
#1140=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0Hz_0FMGfEyRnj2fhmkFKl',#33,$,$,(#514,#549),#540); 
#1141=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0wQoBQdMfFdgUr5166w2FJ',#33,$,$,(#514,#549),#541); 
#1142=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2WbfE_aGj2IBkGFYjSB0qR',#33,$,$,(#1000,#1032,#1050,#1068),#1021); 
#1143=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1b87ib1Jn2hhik1NYGCg_$',#33,$,$,(#1000,#1032,#1050,#1068),#1022); 
#1144=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2$_S9q4P9AdAqB2HtnXu0o',#33,$,$,(#1000,#1032,#1050,#1068),#1023); 
#1145=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0LutJeU$14CQq_GHlWbcVH',#33,$,$,(#1000,#1032,#1050,#1068),#1024); 
#1146=IFCPRESENTATIONLAYERASSIGNMENT('A-----TEP',$,(#96,#106),$); 
#1147=IFCPRESENTATIONLAYERASSIGNMENT('S-----TEP',$,(#317,#396,#989,#995,#1027,#1045,#1063),$); 
#1148=IFCPRESENTATIONLAYERASSIGNMENT('S-
COLSANLY',$,(#503,#509,#544,#677,#699,#706,#709,#761,#764,#845,#851,#890,#917,#920,#946,#949),$); 
#1149=IFCPRESENTATIONLAYERASSIGNMENT('S-COLSPRM',$,(#188,#194,#280),$); 
#34=IFCPROJECT('0oQLs3QIzDxv82gdomrZXc',#33,'Prosjektnummer',$,$,'Prosjektnavn','Project Status',(#27,#28),#23); 
ENDSEC; 
END-ISO-10303-21; 

 


