Mengder og kalkulasjon

"Hva slags informasjon er hensiktsmessig å tilføre modellobjektene for
elektro i forhold til hva de forskjellige aktørene trenger i en
prosjekterings- og tilbudsfase? Hva kan informasjonen brukes til, og i
hvilken grad kan informasjonen gjenbrukes i andre prosjekter? "

Jan-Øyvind Kirsebom - Eksamen - Mengder og Kalkulasjon
BIM-I - 2011
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1 - Oppgavetekst eksamen - BIM-I - 2011

Eksamen 2011 - 1BIM-I
Fagskolen i Oslo
Eksamensperiode: Mandag 23.mai – onsdag 1.juni, fremføring 8.-10.juni.
Det er satt opp fem ulike temaer for BIM-I. Det ligger også en del
tegningssett som du skal bruke som underlag, valgfritt hvilke.
Velg kun et av temaene som overskrift på rapporten og ha et hovedfokus
på temaet du har valgt.
Lag en problemstilling for oppgaven din innenfor temaet du har valgt.
Bruk underlagstegningene som et utgangspunkt og ta gjerne egne valg i
forhold til utforming.
Temaer du kan velge mellom:

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

Samarbeid og informasjonsflyt
BIM-manual
Modellsjekking
Energiproblematikk/analyse
Mengder/kalkulasjon
Fagmodellering

Det skal leveres to papirrapporter.
Rapporten skal inneholde:
1. Forside med bilde av det ferdige resultatet, tittel, problemstilling, navn, dato,
klasse.
2. Innholdsfortegnelse
3. Dette arket
4. Fremdriftsplan med en kort prosjektbeskrivelse
5. Bearbeidete logger med bilder og evt. fotografier.
6. Oppsummering av prosjektet; reflektér over valg du har gjort underveis,
svake sider og sterke sider ved løsningene du har brukt, hva kunne ha vært gjort
annerledes.
7. Kildehenvisning / ”Takk til…”
8. Egenvurdering (svar på pkt A-J under)
9. Som vedlegg: Tegninger som PDF og papir (kontraktsbrettet).
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Tidsfrister:
• Fremdriftsplan + kort prosjektbeskrivelse (levert på papir og på Fronter) –
Tidsfrist: Mandag 23.mai kl.15:00
• Rapport, samt tegninger/modeller skal leveres i papirform og på Fronter.
Rapport leveres i PDF og på papir. Modellfilene leveres i eget format (fx PLN,
RVT, SMC osv) inni en zippa pakke: ”ditt navn – Eksamen 1BIM-I 2011”.
Tidsfrist: Onsdag 1.juni kl 13:00
• Framføring skjer 8.-10.juni fra kl.08:00. Du får en minimumstid på 5 minutter
og en maksimumstid på 20 minutter, så forbered deg godt!
Rekkefølgen på framføring blir trukket tirsdag 7.juni og lagt ut på Fronter under
mappa Prosjekter – Eksamen. Det skal framføres individuelt.

Vurderingskriterier:
A. Skriftlig planlegging, plan for backup
B. Dokumentasjon og refleksjoner i en rapport med egenvurdering
C. Bruk av Byggforsk, standarder osv

D. Tegninger/lister med målsetting/teksting
E. Struktur og en ryddig modell
F. Kontroll og sammenstilling av arbeidet
G.
H.
I.
J.

Mengder og/eller kalkulasjon
Samarbeid og hjelp til andre
Framføringa
Levering innen tidsfrister

Lykke til!
Fagskolen i Oslo – BIM-tekniker
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2 - Prosjektbeskrivelse - Mengder og kalkulasjon
2.1 - Prosjektet
Jeg skal i dette prosjektet modellere deler av installasjonene i et boligbygg som heter Sinsen Torg.
Bygget er et reelt prosjekt som skal oppføres i Torshovdalen. Dette prosjektet er tenkt igangsatt i
disse dager (vår 2011), og vil være innflyttingsklart for de første beboerne i årsskiftet 2012-2013.
Prosjektet har allerede forhåndssolgt 100 av 150 prosjekterte leiligheter.
For mer informasjon om prosjektet, følg link:
http://www.torshovdalen.no

2.2 - Tema
Av de 6 alternative temaene i oppgaveteksten vi kunne velge å fordype oss i, har jeg valgt "mengder
og kalkulasjon" som hovedtema for min eksamensoppgave. Mengdeberegning direkte fra modell, er
noe jeg har en følelse av at bransjen innen installasjonsfagene bruker lite per dags dato. Årsaken til
dette tror jeg kommer av at de ikke stoler helt på tallene de får ut, samt at de ikke vet å bruke
modelleringsverktøyene riktig for senere å kunne hente ut relevant informasjon. Beregning og
kalkulasjon blir derfor i stor grad utført med tradisjonelle metoder, noe som involverer mye anslag,
som igjen fører til tilbyderne opererer med store påslag i tilbudene for at de skal ha en god følelse av
å være på den "sikre siden" budsjettmessig. Jeg håper å kunne få ut så nøyaktige mengder fra
modellen i forhold til stykkvarer at en del usikkerhet kan elimineres, og unødvendige påslag kan
reduseres betraktelig i en tilbudsfase.
Det vil også være naturlig å komme innom de fleste av de øvrige temaalternativene. Innen temaet
"samarbeid og informasjonsflyt", vil koordinering av felles origo, utveksling av modellfiler og
sammenstillinger være sentralt siden jeg skal ha et samarbeid med Morten Myrmoen og Jøran
Horntvedt. Dette samarbeidet vil i hovedsak dreie seg om å utfylle hverandres modeller med
forskjellige fagdisipliner, altså sammenstilling av modeller, samt det å kunne kjøre felles
modellsjekking. Dette vil også da medføre at temaene "BIM-manual", "modellsjekking" og
"energiproblematikk/analyse" blir berørt og dermed blir en del av oppgaven.

2.3 - Problemstilling
Hva slags informasjon er hensiktsmessig å tilføre modellobjektene for elektro i forhold til hva de
forskjellige aktørene trenger i en prosjekterings- og tilbudsfase? Hva kan informasjonen brukes til, og
i hvilken grad kan informasjonen gjenbrukes i andre prosjekter?
Jeg vil med dette forsøk å finne en metode for å tilføre data til objekter som skal brukes i modellen,
en metode som gir retningslinjer i forhold til hva forskjellige aktører trenger av informasjon.
Eksempelvis vil en totalentreprenør være interessert i en type informasjon, mens en installatør vil ha
nytte av en annen type informasjon. Denne metoden skal gjøre det å enkelt kunne beregne pris for
materiell, samt at det skal være en metode som kan gjenbrukes.
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3 - Fremdriftsplan
FREMDRIFTSPLAN FOR JAN-ØYVIND KIRSEBOM - REV 1 - Perioden 23.05.2011 - 01.06.2011
EKSAMENSPROSJEKT - MENGDE OG KALKULASJON
OPPGAVER

DAG OG DATO
Mandag 23
Tirsdag 24
Onsdag 25
Torsdag 26
Fredag 27
Mandag 30
Tirsdag 31
Onsdag 1
TID 10 12 14 16 18 10 12 14 16 18 10 12 14 16 18 10 12 14 16 18 10 12 14 16 18 10 12 14 16 18 10 12 14 16 18 10 12 13

Buffer for uforutsette hendelser
Logg for rapport
Prosjektbeskrivelse
Fremdriftsplan
Dealine innlevering fremdriftsplan og prosjektbeskrivelse
Lage arbeidsunderlag fra DWG og oprette prosjekt i MagiCAD
Modellere elektro for to eller flere leiligheter
Planlagte prosjekteringsmøter med BIMK
Modellsammenstilling med BIMK
Bearbeide problemstilling
Mengdeuttak og kontroll av mengdeuttaket
Lage arbeidstegninger
Dokumentasjon iht normer og forskrifter
Oppsummering prosjektet
Kildehenvisning/Egenvurdering
Utskrift tegningsunderlag og rapport
Innlevering oppgave
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4 - Forkortelser av ord og begreper

Forkortelse
BIM
BIMI
BIMK
IFC
IFD

BH
TH
ARK
RiB
RiV
RiE
IKT

Beskrivelse
Bygningsinformasjonsmodell(ering). En digital 3D, objektorientert representasjon
av et bygg med muligheter for å berike og hente ut informasjon om bygget.
BIM installasjonsklassen ved Fagskolen i Oslo
BIM konstruksjonsklassen ved Fagskolen i Oslo
Industry foundation classes, et åpent nøytral filformat for lagring og utveksling av
modeller på tvers av faggrupper
International Framework of Dictionares er en ISO-standard for oppbygging av et
referansebibliotek for begreper med tilhørende definisjoner og relasjoner til andre
begreper. En slags ordbok som har til hensikt å gjøre IFC uavhengig av språk og
landegrenser.
Byggherre
Tiltakshaver
Arkitekt
Rådgivende ingeniør bygg
Rådgivende ingeniør ventilasjon og sanitæranlegg
Rådgivende ingeniør elektrofag
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
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5 - Sikkerhetskopier
Gode rutiner med å lage sikkerhetskopier av prosjektet er svært viktig for å slippe og miste dyrebar
tid ved en eventuell datakrasj eller lignende. For å omgå en eventuell situasjon med tap av data
underveis i eksamensperioden, velger jeg derfor å lage en sikkerhetskopi av rotmappen til hele
prosjektet mitt minst to ganger daglig. Lagrer også dette på forskjellige lokasjoner for å være helt på
den sikre siden.

5.1 - Dropbox
Det er laget en shared folder på Dropbox for samarbeidsgruppen min. Her har jeg har opprettet en
egen undermappe for mine sikkerhetskopier. Her legger jeg hele prosjektet inn som en komprimert
fil. Denne filen overskrives hver gang jeg kjører en ny sikkerhetskopi.

5.2 - BIM-Server
Jeg har også opprettet en mappe på BIM-serveren her på skolen. Bruker samme prinsippet her med å
komprimere prosjektmappa og overskrive tidligere versjoner.
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6 - Modellering
Dette kapittelet vil ikke ta for seg mengder og kalkulasjon. Det jeg ønsker med dette kapittelet, er og
belyse noen viktige momenter som det må tas hensyn til for å oppnå en god modell med tanke på
geometri og filutveksling. Det er også rettet inn mot MagiCAD på AutoCAD plattformen.

6.1 - Arbeidsunderlag
6.1.1 - Clean up
Arbeidsunderlag, som oftest kommer fra ARK eller RiB, må for RiE's del stort sett alltid renses for
overflødig informasjon som gjør underlaget tungt for AutoCAD/MagiCAD og prosessere.

6.1.2 - Skalering
Videre er det viktig å sjekke skaleringen i underlaget og eventuelt skalere om hvis dette ikke
stemmer. I mitt tilfelle var plantegningen for etasje U02 skalert opp med 13, noe som garantert ville
ført til hodebry senere i prosessen. En måte å finne ut om skaleringen er riktig, er ved å sette ut
kontrollmål på eksisterende mål i tegning. Skaleringen må også gjøres ut fra et felles nullpunkt for
tegningen for å unngå at det en skal bruke som arbeidsunderlag endrer lokasjon.

6.1.3 - Lokasjon
Vanligvis pleier ARK/RiB og ha god kontroll på hvor tegningene er plassert i forhold til koordinatene
de baserer aksesystemene sine på, i hvert fall når det kommer til forskjellige etasjer i samme bygg.
Men det kan skje, som i mitt tilfelle med underlaget for etasje U02, at de har klart å plassere en
etasje i prosjektet fjernt fra de øvrige etasjene. Dette finner man enkelt ut av ved å legge de ferdige
rensede tegningene oppå hverandre vha X'ref-metoden (se eget delavsnitt), og dermed sjekke at
aksesystemet ligger identisk over hverandre for alle etasjene.

6.1.4 - XREF
Når jeg skal modellere tekniske fag i et eksisterende tegningsunderlag, skal aldri dette gjøres rett i
tegningsunderlaget en har fått fra ARK/RiB. Etter at de ovenstående oppgavene er gjennomført skal
tegningsunderlaget lagres som en egen fil, som jeg senere skal bruke som arbeidsunderlag i egne
opprettede filer. Måten å hent inn disse klargjorte arbeidsunderlagene på, er ved bruke XREFfunksjonen i MagiCAD (se dialogboks neste side). Det er lurt å legg inn underlaget som overlay (A), da
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knytter man ikke underlaget til sin egen fil. Fordelene med overlay, er at når en sender fra seg filen
slipper en at den som skal åpne filen får feilmeldinger for manglende attachments, samt at jeg
slipper at masse innstillinger i fra underlaget adopteres til min egen fil, eller til de jeg måtte finne på
å videresende filen til. Videre må jeg sørge for at den opprinnelige plasseringen til arbeidsunderlaget
bevares (B), dette kommer jeg tilbake til under avsnittet Oppstart/Koordinater. Relative path under
path type (C) bør alltid brukes for å beskrive "stien" til fila. Da kan en flytte eller sende fra seg hele
mappen for prosjektet og fortsatt automatisk få inn underlaget når en åpner fila underlaget hører til.
Full path beskriver "stien" helt tilbake til "rota" på harddisken, mens no path forutsetter at
underlaget ligger i samme mappe som fila en har opprettet for de tekniske installasjonene ligger.

6.1.6 - Tilføring nyttig informasjon
Det er ofte behov for å tilføre arbeidsunderlaget informasjon fra arbeidsunderlagene for de øvrige
etasjene, så fremt man ikke ønsker å jobbe med flere arbeidsunderlag over hverandre samtidig.
Bakdelen med å jobbe med flere arbeidsunderlag over hverandre, er at filen en jobber i blir tung og
treg, samt at det kan bli svært mye støy og vanskelig å finne snappepunkter for modelleringen en skal
gjøre. Det blir fort vanskelig og i det hele tatt å se hva som er hva (ref. bilde s.8). For min del er det
behov for å treffe sjakter som går vertikalt gjennom etasjene. Disse sjaktene kommer ikke frem på
underlaget for kjelleren, der alle oppstikkene kommer fra. Derfor tegner jeg inn geometrien til
sjaktene rett inn i underlaget for kjelleren selv. Det gjør jeg ved å midlertidig legge underlaget hvor
sjaktene fremkommer som en overlay på underlaget for kjelleren. Når denne geometrien er tegnet
inn, detach'er jeg underlaget som ikke skal være med i underlaget for kjelleren, og lagrer så filen med
min geometri som viser til plasseringene for
sjaktene inntegnet. Her kunne jeg også satt
inn teksten "sjakt" for å gjøre det enda
mer tydelig.
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6.2 - Oppsett
6.2.1 - AutoCAD Template
Ettersom jeg opererer med 12 forskjellige DWG-filer for elektro i dette prosjektet, er det svært
tidsbesparende å lage en AutoCAD template-fil (malfil) som inneholder forskjellige layouts med
samme tittelfelt. Tittelfeltet er også laget med en del informasjon forhåndsutfylt for å lette
utskriftsarbeidet. Template'ene kan med enkle modifikasjoner gjenbrukes til andre prosjekter.

6.2.2 - Mappestruktur
Ryddig mappestruktur er viktig i alle datalagringssammenhenger, men spesielt viktig er det å ha
kontroll på dette når en setter opp et prosjekt for dataassisterte tegne- og modellprogrammer.
I forhold til MagiCAD er det en stor fordel og ha en hovedmappe for prosjektet hvor malfilene for de
forskjellige fagdisiplinene sammen med malfilen for rominnstillinger ligger. I denne hovedmappa
lager man egne undermapper for fagdisiplinene, samt undermapper for arkitektunderlag og
lignende. Under er et eksempel på et ryddig oppsett. Dette er ikke et must for at prosjekteringen skal
fungere, men noe jeg absolutt vil anbefale.

Fordelen med dette oppsettet er at nå
kan jeg oversende hele prosjektet til
andre som er involvert i prosjekteringen.
Ved å sende hele prosjektmappa i sin
helhet, vil vedkommende som mottar
mappen finne alt som hører til DWG'ene
for de respektive fagene. De relative
stiene til underlag, og tilknytningene til
malfilene, vil ligge fullt funksjonelt i
mappestrukturen.
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6.2.3 - Koordinater
Noe som etter min mening er det viktigste for vellykkede sammenstilte bygningsmodeller, er at et
felles nullpunkt settes i forhold til det globale koordinatsystemet, eller lokalt i alles tegningsunderlag.
Nullpunktet må i forkant av prosjekteringsoppstart være omforent av alle de involverte parter som
skal tilføre noe til modellen. Et felles aksesystem, eller en eller annen form for referansekryss som
henviser til et bestemt og urokkelig sted på byggeplassen, bør distribueres som underlag til alle
prosjekterende. Dette bør kommuniseres klart og tydelig fra en kvalifisert instans i prosjekteringsgruppa. Samme instans bør også sørge for at dette blir kvalitetssikret. Legges WCS til grunn for felles
nullpunkt, tror og mener jeg dette er ment for å være mer en retningsgivende hjelpefunksjon for å få
analyser av byggets ytre påvirkninger så korrekt som mulig. Det vil i mine øyne være helt unaturlig å
ikke sette inn et forankringspunkt, som nevnt over, for å forenkle modellsammenstillingen og
eliminere mulighetene for feilmarginer i forhold til unøyaktighet relatert til WCS.
For å kvalitetssikre at alle de involverte prosjekterende opererer med de samme koordinatene, kan
man ganske enkelt, og med stor fordel, kjøre en IFC-sammenstilling så fort de prosjekterende er
kommet i gang. Alt som egentlig trenger å være modellert fra de prosjekterende for en
sammenstilling, er en boks på 1 cm3 som skal være plassert i riktig høyde, sentrert og rotert i forhold
til et aksekryss, eller er referansepunkt som tidligere nevnt. Boksen kan også med fordel være
tofarget for å kvalitetssikre at ingen jobber med 180 ͦ eller 90 ͦ rotert underlag.
En ofte misforstått og litt vanskelig sak å begripe seg på i forhold til programvare og
koordinatsystemer, som jeg mener jeg har fått en god tilnærming til etter mye artig
eksperimentering med emnet, er at programvare som AutoCAD, REVIT-familien og ArchiCAD med
fler, har en grid hvor WCS alltid ligger til grunn. Denne grid'en er fastlåst, og man får ikke flyttet på
den samme hva man gjør. Setter man inn nullpunkter i tegningene, vil dette alltid være et lokalt
nullpunkt, som da vil ha et gitt forhold til WCS-nullpunktet. Dette er det forskjellige meninger om når
det kommer til ArchiCAD. Men i forhold til det lille jeg har forsket på dette i nettopp ArchiCAD, fikk
jeg ganske klare indikasjoner på at når en brukte XREF-metoden med de samme innstillingene som
vist på bilde på side 11 for AutoCAD, havner underlaget akkurat like langt fra nullpunktet i startvinduet en har ved oppstart av programmet som det ser ut til å gjøre ved samme operasjon i
AutoCAD.

Til venstre her ser vi at det er 6672 km fra WCS's
nullpunkt i AutoCAD til aksekryss A i et underlag
jeg har lagt til grunn for eksperimentet. Ved å
XREF'e det samme underlaget inn ArchiCAD, kan
vi måle fra det opprinnelige nullpunktet i en
nyopprettet fil, til det samme aksekrysset i
XREF'n, den nøyaktige samme lengden. Dette
stemmer sånn noenlunde med avstanden fra
Oslo til Gambon i Afrika.
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6.2.4 - Spaces
Spaces, eller romsoner, er svært praktisk for å kunne kjøre energiberegninger, lysberegninger,
romspesifiserte mengdelister med mer i modellen. Dette kan man opprette selv i MagiCAD ved hjelp
MagiCAD Room menyen, men etter min mening bør dette være noe som kommer fra arkitekt, da de
som regel sitter inne med all nødvendig informasjon for å kunne definere spaces riktig i forhold til Uverdier, himlingshøyder osv.

6.3 - IFC eksport/import
I tillegg til å jobbe med DWG som arbeidsunderlag, er det veldig greit å importere rom- og
etasjeinnstillingene som arkitekt/modellbygger operer med inn til MagiCAD når jeg skal modellere
installasjonene i bygget. Da er jeg sikker på at rom- og etasjeinnstillingene stemmer overens når jeg
senere skal sammenstille modellen min med andres. Dette kan gjøres ved hjelp av IFC importfunksjonen i MagiCAD Room. Når jeg har fått importert disse innstillingene, eksporterer jeg så en
IFC-fil ut igjen fra MagiCAD. Denne vil nå inneha disse samme innstillingene jeg fikk fra IFC importen.
Jeg velger kalle denne IFC eksporten for en malfil, en IFC-fil med koordinater, høyder, rotasjon osv
for bruk til videre MagiCAD IFC eksport fra mitt prosjekt. Jeg skal altså bruke malfilen jeg opprettet til
å knytte installasjonene i modellen min til.
I mitt prosjekt har jeg tre forskjellige systemer. Disse er basisinstallasjoner, belysning og generell
elkraft. Disse systemene ønsker jeg av praktiske årsaker, og for ordens skyld, og ha på forskjellige
tegninger. Det vil si at det blir tre tegninger for hver etasje, altså totalt tolv tegninger for de fire
etasjene jeg har jobbet med. For at jeg skal kunne få en komplett IFC til sammenstilling fra min
MagiCAD-modell, med hele installasjonen fra alle tegningene, må det kjøres en IFC-eksport fra hver
av mine tolv tegninger som tilknyttes (append too) IFC-malfilen. Det vil nå være en stor fordel å
eksportere en egen IFC-malfil for hvert system i modellen min, istedenfor en felles malfil for alle tolv
tegningene. Hvorfor dette er fordel, har med at MagiCAD ikke har evnen til å fjerne eller gjøre
endringer på kun utvalgte objekter fra malfilen. Det MagiCAD derimot klarer, er å fjerne objekter
etasje vis. (På den andre siden går det faktisk fint å legge til ett og ett objekt til en malfil, noe jeg
mener burde være greit å få til når det kommer til fjerning også). Så hvis man operer kun med en
malfil, og gjør endringer på et system i en etasje i prosjektet, må hele etasjen "tømmes" fra malfilen
(delete from storey) før en kan eksportere endringene en har gjort tilbake til malfilen igjen. Det vil i
mitt tilfelle si at det er tre systemer som fjernes fra etasjen som "tømmes", selv om jeg bare ønsker å
gjøre endringer i et av dem. Dette medfører, når jeg skal oppdatere endringen jeg har gjort i en
tegning, at jeg i tillegg også må oppdatere de resterende systemene som forsvant i "tømme"prosessen fra de andre tegningene. Har jeg derimot en egen malfil for hvert system, blir en endring
oppdatert til malfilen for systemet med en operasjon fra en tegning, istedenfor tre operasjoner fra
tre tegninger som ved bruk av felles malfil.
Hvorfor ikke bare oppdatere malfilen når endringen er gjort, eller når objektet en vil ha bort er
fjernet fra tegningen? Hva er vitsen med "tømmingen"? Grunnen til dette er at malfilen kun blir
tilført ny informasjon ved en oppdatering, informasjon som ikke lenger ligger i tegningen ved en
oppdatering, ligger fortsatt i malfilen for det. Det vil også si at jeg hvis flytter hele installasjonen ned
500mm, og så oppdaterer malfila, vil det nå ligge to installasjoner over hverandre. Kort sagt blir det
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på en måte som enveis kommunikasjon. Man kan tilføre og tilføre, men skal noe bort, må hele
etasjen hvor det som skal bort, renskes helt fra IFC-fila.

6.4 - Oppsummering modellering
Jeg har i dette kapittelet forsøkt å skissere hva jeg mener er hovedmomentene som må ligge til grunn
i forhold til oppstart og koordinering for et vellykket samarbeid med åpen BIM. Hvis disse tingen er
på plass, skal filutveksling og sammenstilling av modeller kunne gå veldig greit. Det er riktig nok
spisset inn mot MagiCAD på AutoCAD plattform, men essensen i dette vil også være gjeldene for de
fleste andre modelleringsprogramvarer.

7 -Mengder og kalkulasjon
Et stort fortrinn med BIM, er mulighetene for å kunne høste svært nøyaktige mengder for kalkulasjon
og beregninger fra modellen. De gamle metodene for dette arbeidet er veldig tids- og
ressurskrevende manuelle regneprosesser. Er en BIM nøye planlagt helt i fra startfasen av, kan
mengdene også kunne brukes til fler forskjellige retningsgivende og kontrollerende formål.
Jeg skal nå forsøke å konkretisere disse utsagnene i forhold til elektrofaget.

7.1 - Prosjekteringsfaser og BIM
Hva som skal følge med av informasjon til objektene som settes inn i en modell, avhenger av hvem
som skal bruke informasjonen, hvilket stadium i prosjektfasen en er i, og hva informasjonen er tenkt
brukt til.

7.1.1 - Skisseprosjekt
Et skisseprosjekt er steget videre etter at en BH eller TH med en ide eller visjon, og som ved hjelp av
en arkitekt, har fått produsert et grovt tegningsunderlag som illustrerer visjonen/ideen.
Tegningsunderlaget skal berikes med nødvendig informasjon for å kunne gi BH eller TH beslutningsgrunnlag for om prosjektet skal videre prosjekteres eller ikke. Byggets design, grove løsninger for de
tekniske installasjoners funksjon og omfang, en omforent budsjettramme og fastsetting av
ferdigstillelsesdato danner prosjekteringsgrunnlaget for beslutningsgrunnlaget til BH eller TH.
I forhold til elektrofaget på dette stadiet, ser jeg for meg at geometrien og omfang står i sentrum for
hva som vektlegges i BIM'en. Dette er viktige for å kunne kvalitetssikre at byggets design har plass til
de nødvendige tekniske installasjonene. Får man inn de store plasskrevende installasjonene tidlig i en
modell, vil dette legge føringer for hva som kreves av arkitektonisk tilrettelegging for tekniske fag, og
også belyse hva slags byggtekniske utfordringer og kostnadsfølger dette vil ha for prosjektet.
I praksis vil dette si at man legger inn i BIM'en fordelinger av en viss størrelse og betydning,
føringsveier som kabelbroer og kabelrenner, eventuelle traforom med tilhørende tavlerom, tele- og
IKT-sentraler, samt belysningsarmaturer som krever plass i himlinger. Mengdene som kan hentes ut
fra disse basis- og belysningsinstallasjonene i BIM'en, vil sammen med erfarings- og nøkkeltall basert
på mengden areal som skal bygges, gi grunnlag for grove anslag med tanke på kalkulasjon av
kostnader. Det vil også gi et godt grunnlag for energibehovsberegninger som igjen setter
dimensjonerende fortutsetninger for anlegget.
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Objekter og skisseprosjekt
Informasjon som bør vektlegges for objektene i et skisseprosjekt, er som følger:
• korrekte geometriske dimensjoner
• energiforbruk, at objekter som skal tilknyttes elektrisk, som for eksempel tavler og større
armaturgrupper, tillegges et grovt beregnet forventet forbruk av energi
• systemkoder i henhold til norsk standard
Figuren under viser gangen for skisse- og forprosjektet. Det endelige resultatet fra disse fasene blir
retningsgivende for videre detaljprosjektering:

7.1.2 - Forprosjekt
I forprosjektfasen, er det viktig at defineringen av byggets form og funksjon med diverse alternative
løsninger kommer på plass i forhold til at BH/TH's beslutningsgrunnlag skal berikes og konkretiseres.
Man videreutvikler tegninger og modeller fra skisseprosjektet til kvalitetssikrede og ferdigstilte
løsningsforslag. BH/TH blir må ta stilling til en rekke valg når det kommer til kvalitet, tekniske krav og
valg av løsninger. Disse valgene må bli såpass godt definerte og dokumentert at en kan
detaljprosjektere anlegget ned til et nivå hvor man kan foreta relativt nøyaktige beregninger av
kostnader og estimering av ferdigstillingsdato.
For elektromodelleringens del vil det nå være nødvendig og legge inn en gjennomtenkt og
funksjonsdyktig installasjonen i modellen. En installasjon som oppfyller BH/TH's krav til system,
kvalitet og kvantitet. Siden disse kravene nå er på plass, kan objektbiblioteket for prosjektet baseres
ut i fra disse, selv om ikke endelig produkt fra en gitt leverandør er valgt.
Objekter og forprosjekt
Informasjon som bør vektlegges for objektene i et forprosjekt, er som følger:
• konkret beskrivelse av produkttypen i forhold til funksjon og egenskap
• produktinformasjon for produkter som er endelig besluttet

7.1.3 - Detaljprosjekt
Når vi er kommet til denne fasen av prosjekteringen skal modellen, med til hørende tegninger og
beskrivelser, kvalitetssikres og godkjennes i forhold til BH/TH's krav ut i fra valgene de har kommet
frem til. Det skaper beregningsgrunnlaget for entreprenører som skal komme med tilbud på jobben.
Under detaljprosjekteringen skal man også fange opp alt av eventuelle feil og problemer som
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vanligvis oppstår i byggefasen. Det skal utarbeides kjøreplaner for hvordan alle større og mindre
utfordringer i prosjektet skal løses. Alt skal også nå knyttes tett opp til fremdriftsplaner og
kostnadskontrollering.
Objekter og detaljprosjekt
Informasjon som bør vektlegges for objektene i et detaljprosjekt, er som følger:
• produktets vare/leverandørnummer
• innkjøpspris
• tid, estimert monteringstid på objektet
Figuren under viser at arbeidene fra skisse- og forprosjekt ligger til grunn for videre detaljering og
utbrodering i prosjekteringen:

7.1.4 - Oppsummering prosjekteringsfasene
Jeg har nå forsøkt å trekke ut de viktigste momentene ved de forskjellige fasene i
prosjekteringsarbeidet. I neste kapittel vil jeg forsøke å vise dette i praksis. Det som overrasket meg
etter å ha gjort undersøkelser om de forskjellige fasene, er detaljeringsnivået som kreves i
forprosjektstadiet. I utgangspunktet trodde jeg at såpass grundig detaljering ikke forekom før i
detaljprosjekteringsstadiet.
En såpass omfattende prosjekteringsgjennomføring vil være nyttig i alle byggesammenhenger,
uavhengig av prosjekts omfang. Men i prosjekter av mindre størrelse kan det bli vanskelig å forsvare
ekstrakostnadene som vil bli generert ved en slik prosjekteringsgjennomføring. For en installatør som
for eksempel skal planlegge rehabiliteringen av en leilighet, eller installasjonene for et lite tilbygg, vil
ofte noen få runder med BH/TH være nok for å kunne omforenes et prosjekteringsunderlag med
valgte systemer og produkter. Det vil allikevel ha stor nytteverdi for installatøren hvis han klarer å
bruke funksjonaliteten i programvaren han skal produsere tegninger i, på en slik måte at han kan
hente ut mengder og dermed også raskt kunne kalkulere pris og beregne fremdrift. Jeg vil komme
videre inn på dette i neste kapittel.
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7.2 - MagiCAD og mengding
Som jeg kom inn på i forrige kapittel, må objektene en bruker berikes utover i
prosjekteringsprosessen, etter hvert som krav blir definert og produkter blir valgt.
I MagiCAD er det gode muligheter for nettopp dette ved hjelp av product data-dialogboksen for
produktobjektene. Man får også ut mengder i forhold til ønskede oppsett ved hjelp av egendefinerte
rapportdefinisjoner, report definitions i prosjektmenyen.

7.2.1 - Product data
Figuren under viser et eksempel på hva slags informasjon som kan legges til modellobjektet for en
stikkontakt, og som vil følge med ved en IFC-eksport. Denne informasjonen er også redigerbar etter
at objektene er satt inn i modellen og kan enkelt oppdateres når endelige valg foreligger eller ved
endringer av krav til produktene.
I felt A beskrives produktet med tilhørende
informasjon om produsent, produsentes
varenummer og en usercode. I tidligfaseprosjektering vil det her være interessant med kun
beskrivelse og en usercode. Når ønsket design og
produsent er valgt kan dette senere legges til.
Felt B definerer hvor mye plass komponenten
trenger. Dette er viktig informasjon i alle fasene av
prosjekteringen.
I felt C fremkommer det opplysninger om hva slags
spenningssystem komponenten krever for å
fungere. Legger også inn forventet effektforbruk i
forhold til erfaringstall på gjennomsnittsforbruket til
stikkontakter. Denne effekten kan senere
oppsummeres og være med på å gi retningslinjer for
energibehovsberegninger.
I Felt D velger man hvilket system i installasjonen komponenten skal knyttes opp mot. Dette valget er
kun ment som en standard tilhørighet for komponenten, man kan med andre ord tilknytte samme
komponent til andre systemer i installasjonen hvis ønskelig.
I felt E angis en standard høyde for komponenten ved utsetting. Her gjøres også innstillinger for 2Dsymbolet til komponenten.
I felt F velger man hva slags symboler, både 2D-symbol og geometrisk 3D-symbol for komponenten.
Har man ikke et korrekt 3D-symbol for komponenten tilgjengelig, kan man velge å lage en
boks/sylinder med riktige mål i forhold til den virkelige komponenten for å visualisere komponenten i
modellen og hva den krever av plass. Komponenten vil også bli et objekt or kollisjonssjekking.
I felt G er det generell informasjon om installasjonsmetode og kapslingsgrad for produktet.
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I felt H er det mulighet for å legge til 3 forskjellige produktvariabler, punktbeskrivelse i henhold til
norsk standard, kode for utstyret i henhold til norsk standard og kode for innordning i et tverrfaglig
merkesystem (TFM). I dette eksempelet har jeg som produktvariabler lagt inn el-nummeret som
grossistene operer med for produktet, innkjøpspris og liste/utpris. Dette oppsettet for
produktvariablene ville vært nyttig for en installatør. Han kan med denne informasjonen i sine
mengdelister enkelt gjøre kalkulasjoner og bestillinger. Det kunne også vært interessant i denne
sammenheng å brukt en av variablene til estimering av tidsforbruket for installasjonen av produktet.
I felt I kan man legge til en tilleggsbeskrivelse for produktet i fritekst.

7.2.2 - Report definitions
I prosjekthåndteringsmenyen, eller project
management-dialogboksen, kan man legge til
egendefinerte rapportoppsett for mengdelister.
I dialogboksen til høyre velger jeg et nytt navn for
rapportoppsettet (A), i kollonna til venstre (B) velger
hva slags produktgrupper som skal være med i
mengdelista, og ved hjelp insert-delete (C) kan jeg
legge til eller fjerne kolonner i rapporten med
informasjon fra produktdataene (D). Kan også gi
kolonnene egne overskrifter (header) som måtte
passe. Eksempelvis ville det vært naturlig i forhold til
stikkontakten i foregående avsnitt, å kalle variablene
P1, P2 og P3, for henholdsvis "El-nummer",
"Selvkost" og "Listepris".

7.3 - Mengder og kalkulasjon Sinsen torg Torshovdalen
Jeg vil nå se på hva jeg kan få ut av forskjellige typer mengdelister fra det som er prosjektert i
modellen min, og hva disse mengdene videre kan brukes til.

7.3.1 - Arealspesifisert mengdeliste for stykkvarer
Ved å lage en rapportdefinisjon med leilighetsnummer og romnavn som egne kolonner, kan jeg få
mengder spesifisert for de forskjellige arealene listet opp. Hensikten med å romspesifisere
mengdene, kan være for å kunne beregne for eksempel materiellkostnadene for en leilighet, eller
beregne effektforbruket i et definert område. Jeg eksporter mengdene fra MagiCAD over til Excel for
å videre kunne håndtere det på en ryddig og grei måte ved hjelp av filter- og summeringsfunksjoner.
I lista under ser vi to bad filtrert ut, og disse skal begge inneholde både 2+1-vender og SALA
badromsarmatur over speil.
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Som det fremkommer av lista, mangler det en av hver komponent på hvert av badene. Etter å ha
sjekket tegningsunderlaget, kan jeg konstatere at utstyret er med der. Årsaken til at dette er feil i
listene mine, henger sammen med at
utstyret jeg har satt inn ligger utenfor
riktig romsone. Som vist på bildet til
høyre, ser vi at 2D-symbolets insert
point ligger utenfor romsonen jeg har
fått ferdig definert fra BIMK. Derfor
kommer ikke armaturen med på riktig
romsone og hele romspesifiseringen
blir i dette prosjektet relativt upålitelig
fra MagiCAD sin mengdeeksport.
Denne situasjonen sjekket jeg så videre med information take off i Solibri. Her viser det seg at
mesteparten hele 3D-objektet ligger innenfor romsonen for badet, og det blir også derfor knyttet
opp mot riktig bad i mengdelista fra Solibri.

Fikk etter dette eksperimentet en følelse av at kanskje XREF-underlaget mitt muligens kunne ligge feil
i forhold til romsonene som tidligere ble importert via IFC fra BIMK. Dette dobbeltsjekket jeg ved å se
nærmere på soneinndelingen i andre rom. Jeg så etter om avviket var i samme retning for de andre
rommene som for badet over. Som vist på bildene under, er avviket for romsonene i forhold til XREFunderlaget mitt, helt tilfeldig i de forskjellige rommen. Jeg konkluderer derfor med at romsoneinndelingene er unøyaktig utført fra BIMK, som først antatt.
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7.3.2 - Mengdelister og nettbutikk
Ved å legge inn produktspesifikke el-nummer til objektene, kan man enkelt hente ut pris og kjøre en
bestilling fra en grossist. Jeg har satt opp en mengdeliste som tar for seg produktbeskrivelse, elnummer og antall. Ved å sørge for at el-nummer og stykkantall kommer etter hverandre i
kolonnerekkefølgen, kan jeg enkelt lime inn varene fra Excel-oppsettet mitt og rett inn i
nettbutikkens ordresystem som vist på bildene under.

Det viser seg ved validering av
el-nummerne jeg limt inn i
nettbutikken, at alle elnummerne eksisterer i systemet
og ordren kan kjøres.
Under ser vi ordren klar for å
sendes. Dette tok ca ett minutt.

For DDS-CAD er mulighetene de samme. Der er det noe mer tungvint å tilegne objektene ny
informasjon. Måten å gjøre det på der, er å kopiere eksiterende objekter, for så tilegne kopiene den
nye produktspesifikke informasjonen. Videre eksporteres mengden på samme måte som fra
MagiCAD, til Excel for etterbehandling før man limer inn kolonnene i nettbutikken.
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7.3.3 - Mengder og tid
I feltet for product note i produktdata dialogboksen, har jeg satt inn beregnet tidsforbruk for
komplettering av utstyret. Det er da kun snakk om monteringstiden for produktet, forutsatt at
kursopplegg ligger klart i koblingsbokser/punkter som produktet skal monteres direkte på. Jeg har
estimert tidsforbruket i hele timer, hvor 1=1 time og for eksempel 0.25=15 minutter.
I eksempelet under har jeg filtrert ut alt utstyret som skal monteres i en av leilighetene. Vi får nå en
ganske nøyaktig indikasjon på hvor mye tid elektrikeren trenger etter at malingen har tørket på
veggene i leiligheten.
For leilighet B-102, ser vi tidsforbruket er beregnet
til 20.2 timer for komplettering av utstyr.

Dette er svært nyttig informasjon i forhold til
fremdriftsplanlegging i prosjektet og ressursplanlegging for de utførende. Dette er informasjon som var tilgjengelig med svært enkle grep. Man
kan også ganske enkelt regne seg frem til snittforbruk av tid for hele installasjonen til et produkt
inklusive kursopplegg med kabling og skjultannlegg. Man kan sette en variabel for hvor lang tid
kursopplegget for produktet tar, og en annen variabel for hvor lang tid kompletteringen av produktet
tar. Vi får da klart frem hvor mye tid elektriker trenger før vegger kan lukkes og males, og vi får som i
eksempelet over, klart frem hvor mye tid som trengs etter overflatene er ferdig behandlet. Denne
informasjonen er svært anvendelig i forhold til Lean Construction, og den kan også knyttes direkte
opp mot kalkyleprogrammer.

7.3.4 - Mengdelister for kalkulasjon
Til alle produktobjektene som jeg benytter i min modell, har jeg lagt til tidsforbruk for montering,
innkjøpspris og utsalgspris. Dette gir meg grunnlag for å kunne kalkulere pris på kompletteringsfasen
av installasjonen. Jeg ønsker å regne ut hva disse kostnadene vil beløpe seg til for en av leiligheten i
komplekset.
Ettersom romsoneinndelingen ikke er helt presis ved mengdeuttak
fra MagiCAD, ville jeg forsøke å hente ut informasjonen jeg trenger
for kalkylen fra Solibri. Ved første sjekk i Solibri, ser det ut til at mye
av informasjonen fra MagiCAD er blitt borte. Alle produkt- og
objektvariabler kommer ikke frem. Heller ikke product note eller NSkodingen blir med i IFC'en. Jeg sjekket grundig gjennom all
informasjon knyttet til objektene i Solibri ved hjelp av infodialogboksen som dukker opp når en velger et objekt i modellen, og
fikk med det bekreftet at informasjonen ikke var der.
Årsaken til dette var innstillingene for IFC-eksport fra MagiCAD.
Jeg eksporterte installasjonen med kun IFC 2x3 som innstillinger for
property settings. For å få med produktvariablene jeg selv har tilegnet produktobjektene, må
MagiCAD property sets også være med i IFC-eksporten, se bilde neste side.
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Etter å ha kjørt en ny eksport med innstillingene til høyre her,
altså en innstilling hvor alt av tilgjengelig informasjon skal bli med,
tok jeg en ny sjekk i Solibri. Nå viste det seg at alt av informasjon
kom med, bortsett fra feltet for product note, hvor jeg hadde lagt
inn monteringstiden. Det betyr at jeg må inn i produktoppsettet
for alle produktene jeg har tatt bruk i modellen, flytte monteringstiden til et felt som blir med i property sets for IFC-eksporten,
oppdatere all tegningsdata for alle tegningene, og så kjøre IFCeksporten på nytt.
Med dette arbeidet utført satte jeg opp en infromation takeoff
definition i Solibri. Lagret også denne definisjonen som en egen
Excel-report template i Solibri. Med dette på plass var det bare å
eksportere dette til Excel, sette opp litt formler og filter, for så å
kunne sette en pris for kompletteringsfasen i leilighet B-102.

Hvis jeg ved et neste prosjekt er påpasselig med å bruke de samme produktvariablene for MagiCADobjektene til den samme type informasjon som jeg har brukt variablene til i dette prosjektet, vil
mengdedefinisjon med tilhørende Solibri-excel-template som jeg har laget under, kunne gjenbrukes
slik den er med enkle modifikasjoner.
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7.3.5 - Eksport av effektbehov
Som vist i de foregående avsnittene, er det ved hjelp av produktvariablene i produktdataene til
objektene mulig å legge til forbruket til objektene. Under er et eksempel på hvordan dette kan se ut.
I eksempelet er alt installasjonsmateriell til belysning og stikkontakter for 12 leiligheter lagt til grunn
for beregningen. Stikkontaktene har fått et fast estimert forbruk til 250W, noe som ville ligge i
nærheten av hva som kan være realistisk. Ellers er alt annet utstyr i lista belysning, hvor forbruket er
satt. I en reell situasjon, ville det være naturlig å multiplisere det totale forbruket i eksempelt med en
samtidighetsfaktor på 0,7, dette fordi sannsynligheten for alt forbruk er aktivt samtidig ikke er reelt.

7.4 - Konklusjon mengder og kalkulasjon
Problemstillingen:
"Hva slags informasjon er hensiktsmessig å tilføre modellobjektene for elektro i forhold til hva de
forskjellige aktørene trenger i en prosjekterings- og tilbudsfase? Hva kan informasjonen brukes til, og
i hvilken grad kan informasjonen gjenbrukes i andre prosjekter? "
En hovedkonklusjon i forhold til hva som er relevant informasjon å tilføre modellobjektene, vil være
at all informasjon tilgjengelig, er relevant for alle faser i et prosjekt og for alle aktører, store som små.
Jo mer informasjon som følger modellobjektene, jo mer valgmuligheter har man til å sile ut det som
trengs for forskjellige beregninger, analyser, kalkyler eller lignende i de forskjellige prosjektfasene.
Større entrepriser/totalentreprenører
Etter å ha satt meg inn i hva de forskjellige prosjekterings- og tilbudsfasene går ut på, viser det seg at
det i hver fase vil forligge ny og mer produktspesifikk informasjon. Det vil si at modellobjektene
trinnvis må oppgraderes med informasjon etter hvert som informasjonen blir tilgjengelig. Og
tilgjengeligheten til denne informasjonen, avhenger i hovedsak på beslutningsevnen til
oppdragsgiveren. Derfor blir det naturlig å bygge opp produktbiblioteket for prosjektet utover i
prosessen. Ved å ha gjennomført gjentatte prosjekter hvor dette har vært tilfelle, vil man etter hvert
inneha et stort produktbibliotek. Dette vil igjen føre til at sjansen for at produktet oppdragsgiver
ender opp med å velge inn i prosjektet, allerede eksisterer i biblioteket, og dermed kan gjenbrukes.
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Mindre aktører
For en installatørbedrift, som med hjelp av egne modelleringsverktøy, skal gi et anbud på en jobb
hvor det foreligger en generell beskrivelse for krav, kan alt av informasjon på hva en skal gi pris på
mates inn i modelleringsprogramvaren fra starten av. Dette vil gi et nøyaktig grunnlag for kalkulasjon
med eksterne kalkyleprogrammer, eller hvis produktobjektene også oppdateres med til en hver tid
gjeldene inn- og utsalgspriser samt tidsforbruk for installasjonen av produktobjektene, kan
kalkulering også utføres med enkle grep i et Excel-ark.
Gjenbruk
En viktig faktor for fornuftig gjenbruk av modellobjekter, er at det må forligge en standard internt i
bedriften for hvordan objektene skal knyttes opp mot informasjon i forhold til de forskjellige
produktvariablene som er tilgjengelig i modelleringsprogramvaren. Det må også være rutiner i
forhold til å oppdatere objektene, så fremt disse er knyttet opp mot analyser, monteringstid eller
innkjøpskostnader.
Riktig bruk av verktøyene
En forutsetning for påstandene i mine konklusjoner, er at modelleringsarbeidet blir utført med stor
nøyaktighet og høyt fokus på kvalitet. Kapittel 6 i denne oppgaven gir en god indikasjon på hva som
må ligge til grunn for å få til en nøyaktig modell med høy kvalitet.

8 - Solibri og sammenstilling
Jeg har i denne oppgaven samarbeidet med Morten Myrmoen og Jøran Horntvedt for å få
sammenstilt en tverrfaglig modell med både en installasjonsmodell og en konstruksjonsmodell. Vi
hadde allerede på dag to ut i prosjektet, en sammenstilling for å sikre at alle opererte med korrekte
prosjektinnstillinger. Det viste seg at oppstartsmøtet hvor retningslinjene for disse innstillingene ble
satt, hadde lagt grunnlaget for en optimalisert sammenstilling.
Vi kjørte også en kollisjonstest i Solibri når modelleringsarbeidet mer eller mindre var helt komplett
for alle parter. Ettersom det kun var en modell for elektroinstallasjonene og en modell for bygget, ble
det minimalt med kollisjoner av vesentlig grad. Rapport for kollisjonskontrollen er vedlagt.

9 - Sideprosjekter
I løpet av eksamensperioden har det vært diverse avsporinger med eksperimentering på forskjellige
problemer relatert til oppgavene til klassekamerater. Noe av dette har vært nytt for meg, vil spesielt
ta opp ett av problemene jeg synes var interessant.
STP til DWG
Jeg fikk en forespørsel om å hjelpe til med å konvertere en STEP-fil (.stp) til DWG. Da måtte jeg først
finne ut hva en STP-fil er for noe, og det jeg kom fram til er at det er en "klar tekstkoding for
utveksling av strukturer", utarbeidet av the International Organization for Standardization. Et
utvekslingsformat for produkter som er tegnet digitalt ned i minste detalj. Dette høres nesten ut som
IFC formatet, som også konverterer strukturer og objekter til klar tekst. Stp-filene inneholder også et
slags kartotek for alle delene som er brukt for å lage produktet, som også tilhører ISO-standarder.
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Som en ser på bildet under fra Autodesk Inventor, så var det en varmtvannsbereder som skulle
konverteres til DWG for videre bruk i MagiCAD. Måten å gjøre dette på var å laste ned Autodesk
Inventor Fusion Technology Preview, hente inn STP-fila, og lagre den som en DWG. Men før jeg fant
ut dette var jeg innom AutoCAD Inventor og Autodesk Design Review for å sjekke mulighetene der. I
disse applikasjonene kunne jeg bare lagre fila som enten en DWF/DWFx-fil (Desig Review) eller i et av
filformatene vist på bildet til høyre (Inventor). Bildet under er fra Autodesk Design Review.

Autodesk Fusion Technology Preview, som
bildet til høyre her er fra, hadde ekstremt mye
kule funksjoner, veldig proff layout, samt en
veldig bra sanntids rendring mens man jobber.
Med denne applikasjonen åpnet det seg
muligheter for å lagre STP-fila som en DWG-fil,
samt også en hel del andre filformater. Dette
tror jeg er et morsomt program å bruke for å
lage bra 3D-symboler til modellobjektene sine.
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10 - Dokumentasjon i henhold til normer og forskrifter
Det er tatt hensyn til krav om allpolig utkobling for badromsarmaturene som er installert i
leilighetskompleksts baderom, ref. Elsikkerhets publikasjon nr. 72:
Krav til allpolig frakobling fremkommer i NEK 400:2010 del 701 med bakgrunn i
at personers kontakt med jordpotensiale forventes å bli vesentlig større enn normalt
i denne typen rom. Allpolig brudd vil sikre at utstyr er spenningsløst ved
skifte av lyspærer, belysningsarmatur, termostat, temperaturføler, varmeovn, vifte
og ved service på steamdusj / boblebad. Innebygget allpolig bryter vil ikke frakoble
utstyret da bryter er en del av utstyret.
Det elektriske anleggene i boligkomplekset er prosjektert i henhold til NEK 400:2010 sine nye krav til
prosjektering, ref. norm 823.132.1
823.132 Prosjektering
823.132.1 Generelt
Legg til følgende krav:
Installasjonen skal prosjekteres slik at:
− normal betjening av nødvendige deler av installasjonen er mulig for ukyndige personer som
uavhengig av alder og funksjonsevne skal bo selvstendig i boligen
− den dekker alle normale behov i boligen på installasjonstidspunktet
− den faste installasjonen legger til rette for en fleksibel bruk av rom og områder i boligen.
− den er tilrettelagt for en effektiv energibruk

11 - Oppsummering av prosjektet
Jeg har startet denne oppgaven med å belyse det jeg mener er de viktigste momentene for å få til en
vellykket BIM. Dette er basert på hva jeg i løpet av dette skoleåret har fått av erfaringer fra
prosjektene, og hva jeg og vi i klassene har møtt på av problemer underveis. Denne delen av
oppgaven kunne vært et godt utgangspunkt for en DAK- og/eller BIM-manual.
Hovedfokuset mitt har vært på mengder og kalkulasjoner , og i forhold til det temaet har jeg laget en
problemstilling som var ment for å spisse inn oppgaven mot objekter og informasjon knyttet opp mot
objektene. Jeg ønsker ikke å repetere alt som står i konklusjonen for dette arbeidet, men jeg må
legge til at jeg synes problemstillingen ble noe vid, og på samme tid også kanskje litt selvforklarende.
Det ligger i ordet BIM at informasjon er alfa omega, og at det derfor sjelden kan bli for mye
informasjon knyttet opp mot produktobjekter. Derfor forsøkte jeg heller å vektlegge hvordan
informasjonen i praksis kan legges til i produktbibliotekene, for så å kunne eksporteres og
gjenbrukes til forskjellige formål i andre applikasjoner. Dette arbeidet har vært lærerikt, og også
belyst en del kilder til feil i forhold til å oppnå korrekte mengder og riktige beregninger.
Fokus på IFD, begrepet for en universell omforent og entydig produkt- og begrepsordbok med
hensikt å lette og kvalitetssikre IFC-filutvekslingen, er ikke drøftet i oppgaven min. Slik jeg har forstått
det, vil IFD legge retningslinjer som omhandler produkters funksjon og i grove trekk design på en noe
overordnet måte. Med det mener jeg at et produktobjekt som er bygget opp i henhold til IFD sin
retningslinjer, ikke er spesifikt i forhold til en leverandør/produsent. Eksempelvis vil en 1-polig bryter
innfelt med hvit vippe være tilgjengelig fra minst 10 forskjellige leverandører her i Norge. IFD vil bare
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sørge for at funksjonen, "1-polig innfelt bryter", og i noen tilfeller kanskje design," hvit vippe", vil
være informasjonen som oversettes og bli entydig tolket av IFC-formatet. Siden jeg har fokusert på
mengdelister i forhold til kalkulasjon av priser, beregning av tidsforbruk og beregninger av
energiforbruk, har det på et tidspunkt i prosessen vært nødvendig spesifisere produktene opp mot
leverandører/produsenter for å få riktige priser, energiforbruk og tid i forhold til montering (noen
produkter er faktisk enklere og raskere og montere enn andre, selv om de har samme funksjon).

12 - Kildehenvisning
Takk til Wikipedia og Building Smart for generelle opplysninger om diverse, takk til Direktoratet for
IKT- og Forvalting (DIFI) sine publikasjoner på nett i forhold til prosjektgjennomføringsfaser, takk til
Senaatti for deres retningslinjer for BIM på nettet, og takk til Jonas Scott, Zoubair El Idrissi, Jøran
Horntvedt, Morten Myrmoen, Eirik Kristensen, Roger Tuverud og Rune Dorholt for konstruktivt
samarbeid i eksamensperioden.

13 - Egenvurdering
A: Skriftelig planlegging, bruk av backup
Den skriftelige planleggingen har i forkant av eksamen vært i form av notater i kladdebok, med ideer
til problemstillinger og forslag til innhold i oppgaver. Når eksamen så kom, havnet temaet jeg valgte
langt på siden av det jeg hadde drodlet om i forkant, så ideene og forslagen ble forkastet. Det ble
derfor litt stress i forhold til å velge tema og definere ny problemstilling i løpet av første dagen,
problemstillingen skulle gjerne vært formulert og spisset inn noe mer tydelig. Det er i tillegg til
problemstillingen også skriftlig planlagt fremdrift og prosjektbeskrivelse. Ellers er omtrent hele
kapittel 6, skriftelig planlegging for en godt gjennomført modell.
Når det kommer til plan for backup, mener jeg dette er tilfredsstillende løst med å legge
sikkerhetskopi av hele prosjektmappen, flere ganger daglig, på to forskjellige eksterne
lagringsmedier.
B:Dokumentasjon og refleksjoner i en rapport med egenvurdering
Rapporten er grundig gjennomført, og refleksjoner forekommer både i form av oppsummeringer
underveis, konklusjon for problemstillingen og en generell oppsummering av prosjektet. Dette er jeg
fornøyd med.
C: Bruk av Byggforsk, standarder osv
Ettersom mengder og kalkulasjon har stått i sentrum for min oppgave, har jeg ikke fått brukt mye tid
på å dokumentere løsninger i modellen opp mot forskrifter og normer. Men jeg har allikevel hentet
frem to normer som det er tatt hensyn til i modellen.
D: Tegninger/lister med målsetting/teksting
Her har jeg levert arbeidstegninger for forskjellige deler av installasjonen. Disse er målsatt og
målstokk kontrollert. Har også lagt ved utdrag fra forskjellige type mengdelister og kalkulasjoner. I
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tillegg til tegninger og mengde/kalkulasjonslister har jeg laget dokumentasjon i DDS for fordelingen i
en av leilighetene. Dette mener jeg er tilfredsstillende til oppgaven.
E: Struktur og en ryddig modell
Har forsøkt å bygge opp modellen riktig fra start, og ut ifra det mener jeg det er en blitt en god og
oversiktlig modell. Modellen er også spekket med informasjon jeg ikke har hatt med i tidligere
prosjekter.
F: Kontroll og sammenstilling av arbeidet
Ettersom retningslinjer for koordinater og arbeidsunderlag ble nøye omforent ved prosjektoppstart
med samarbeidspartnerne mine fra BIMK, har dette gått veldig greit. Det har også fungert godt i
forhold til sammenstilling av mine egne tegninger. Jeg tror også alle i prosjektet fikk en ganske god
oversikt ut ifra arbeidsunderlagene på hvordan utformingen av bygget ville komme til å bli, noe som
har resultert i få kollisjoner eller andre problemer.
G: Mengder og/eller kalkulasjon
Dette punktet var tema for oppgaven min, og utgangspunkt for problemstillingen jeg lagde. Som
nevnt over, er jeg ikke helt fornøyd med utformingen av problemstillingen. Men jeg fått forsket en
del på mengdeuttak fra MagiCAD og Solibri som har vært ganske interessant. Jeg har også lært mye
av å måtte sette meg inn i hva som egentlig skjer i de forskjellige prosjekteringsfasene, og hva som
har relevans av informasjon i forhold til elektro og disse forskjellige fasene.
H: Samarbeid og hjelp til andre
Samarbeid med BIMK har fungert veldig bra. Tror til og med jeg fikk hjulpet dem litt med forståelsen
av koordinater og nullpunkt i forbindelse med georefererte arbeidsunderlag. Internt i klassen har det
også vært veldig godt samarbeid. Alle er innstilt på å hjelpe hverandre. Det blir det god stemning av.
For noen tror jeg også oppgaven ville blitt vanskelig å gjennomføre uten nettopp dette samarbeidet.
Det gjør det ekstra hyggelig å kunne bidra med det en kan.
I:Framføringa
For en gang skyld ser jeg frem til fremføringen. Føler jeg kan presentere noe for sensor i forhold til
arbeidet som er lagt ned i oppgaven. Skal også bli godt å få avsluttet oppgaven.
J: Levering innen tidsfrister
Jeg må innrømme at jeg i skrivende stund er noe bekymret for trafikkaoset som har utviklet på
printerrommet utover dagen i dag. Nå er det nok best å få avrundet dette her og heller stille seg i
printerkøen.
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14 - Vedlegg
14.1 - Mengdelister
Sinsen torg Torshovdalen ‐ For utveksling til nettbutikk
Mengdeeksport REV 02 ‐ 30/5‐2011
Produkt beskrivelse

El‐nummer

Downlight Halogen 12V
Taklampe kompaktlysrør
Lampe på vegg fellesarealer 2X18
Lysrørarmatur 2x49 T5 ‐ kapslet
Nødlysarmatur 1x8 T5 ‐ IP44 m/3t batteri
Møbelspotlights skinne under overskap
Badromsarmatur over speil m/stikk
Innf.lysrørarm. 2x14 T5
Stikk. jordet topolet 2‐veis innf.m/boks
Komfyrkontakt
Dimmer m/boks
2+1 vender m/boks
Termostat for varmekabel

Sinsen torg Torshovdalen
Mengdeeksport REV 02 ‐ 30/5‐2011

Rom beskrivelse
Bad 1
Bad 1
Bad 1
Bad 1
Bad 1
Bad 2
Bad 2
Bad 2
Bod
Gang
Gang
Gang
Kjøkken/opphold
Kjøkken/opphold
Kjøkken/opphold
Kjøkken/opphold
Kjøkken/opphold
Sov 1
Sov 1
Sov 1
Sov 2
Sov 2

Rom nummer
B‐103
B‐103
B‐103
B‐103
B‐103
B‐103
B‐103
B‐103
B‐103
B‐103
B‐103
B‐103
B‐103
B‐103
B‐103
B‐103
B‐103
B‐103
B‐103
B‐103
B‐103
B‐103

3219729
3337736
3319452
3337099
6602376
3200128
3323080
3323349
1510727
1536661
1404491
1410223
5490010

Antall

190
8
14
38
6
18
13
17
198
1
68
13
13

Tidsforbruk i kompletteringsfasen i timer: 16.43

Produkt beskrivelse
Downlight Halogen 12V
Badromsarmatur over speil m/stikk
Stikk. jordet topolet 2‐veis innf.m/boks
Dimmer m/boks
Termostat for varmekabel
Downlight Halogen 12V
Dimmer m/boks
Termostat for varmekabel
Taklampe kompaktlysrør
Downlight Halogen 12V
Stikk. jordet topolet 2‐veis innf.m/boks
Dimmer m/boks
Downlight Halogen 12V
Taklampe kompaktlysrør
Møbelspotlights skinne under overskap
Stikk. jordet topolet 2‐veis innf.m/boks
Dimmer m/boks
Downlight Halogen 12V
Stikk. jordet topolet 2‐veis innf.m/boks
Dimmer m/boks
Downlight Halogen 12V
Stikk. jordet topolet 2‐veis innf.m/boks

Tid
Antall
0.25
0.33
0.5
0.2
0.5
0.25
0.2
0.5
0.25
0.25
0.5
0.2
0.25
0.25
0.5
0.5
0.2
0.25
0.5
0.2
0.25
0.5

2
1
2
1
1
2
1
1
1
4
1
1
7
1
2
6
4
4
2
1
3
2
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Romspesifiserte mengder for kalkulasjon av kompletteringsstadiet elektro
Model Name
Checker
Organization
Date
Torshovdalen 2011‐05‐26
RiE 110531_1430_kun

Elnummer

1404491
1404491
1404491
1404491
1404491
1410223
1410223
1510727
1510727
1510727
1510727
1510727
1510727
1510727
3200128
3219729
3219729
3219729
3219729
3219729

Torshovdalen 2011‐05‐26 kl 0915
Jan‐Øyvind Kirsebom
Kirsebom Consulting
May 31, 2011
Date: 2011‐05‐26 11:07:23 Application: ArchiCAD 14.0 IFC: IFC2X3
Date: 2011‐05‐31 14:29:04 Application: MagiCAD‐E 2010.11 IFC: IFC2X3

Sum selvkost materiell iht valgt filter:

kr 15 116.00

Sum utpris materiell iht valgt filter:

kr 30 234.00

Total selvkost:
Totalt utfakturert:
Sum fortjeneste iht til valgt filter:

kr 24 168.00
kr 45 418.00
kr 21 250.00

Produktbeskrivelse

Dimmer m/boks
Dimmer m/boks
Dimmer m/boks
Dimmer m/boks
Dimmer m/boks
2+1 vender m/boks
2+1 vender m/boks
Stikk. jordet topolet 2‐veis innf.m/boks
Stikk. jordet topolet 2‐veis innf.m/boks
Stikk. jordet topolet 2‐veis innf.m/boks
Stikk. jordet topolet 2‐veis innf.m/boks
Stikk. jordet topolet 2‐veis innf.m/boks
Stikk. jordet topolet 2‐veis innf.m/boks
Stikk. jordet topolet 2‐veis innf.m/boks
Møbelspotlights skinne under overskap
Downlight Halogen 12V
Downlight Halogen 12V
Downlight Halogen 12V
Downlight Halogen 12V
Downlight Halogen 12V

Count

Sum selvkost timearbeider iht valgt filter (310 kr/t):

Sum utfakturerte timearbeider iht valgt filter (520 kr/t): kr 15 184.00

Nearest Space

3
2
2
1
1
1
1
17
7
4
2
2
2
1
2
6
4
3
3
3

kr 9 052.00

Space.0.10 : Kjøkken/opphold[B‐102]
Space.0.14 : Sov 1[B‐102]
Space.0.15 : Gang[B‐102]
(B) Space.0.11 : Sov 3[B‐102]
(B) Space.0.9 : Sov 2[B‐102]
Space.0.16 : Bad 2[B‐102]
Space.0.15 : Gang[B‐102]
Space.0.10 : Kjøkken/opphold[B‐102]
Space.0.14 : Sov 1[B‐102]
(B) Space.0.9 : Sov 2[B‐102]
Space.0.15 : Gang[B‐102]
Space.0.3 : Bod[B‐102]
Space.0.2 : Bad 1[B‐102]
(B) Space.0.11 : Sov 3[B‐102]
Space.0.10 : Kjøkken/opphold[B‐102]
Space.0.15 : Gang[B‐102]
Space.0.14 : Sov 1[B‐102]
(B) Space.0.11 : Sov 3[B‐102]
Space.0.10 : Kjøkken/opphold[B‐102]
(B) Space.0.9 : Sov 2[B‐102]

Innpris

389
389
389
389
389
108
108
85
85
85
85
85
85
85
493
135
135
135
135
135

Utpris

802
802
802
802
802
260
260
214
214
214
214
214
214
214
783
140
140
140
140
140

Montering

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.33
0.33
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

3219729
3219729
3319452
3323080
3323080
3337736
3337736
5490010
5490010

Downlight Halogen 12V
Downlight Halogen 12V
Lampe på vegg fellesarealer 2X18
Badromsarmatur over speil m/stikk
Badromsarmatur over speil m/stikk
Taklampe kompaktlysrør
Taklampe kompaktlysrør
Termostat for varmekabel
Termostat for varmekabel

Sinsen torg Torshovdalen
Mengdeeksport REV 01 ‐ 30/5‐2011
Rom beskrivelse
Bad 1
Bad 1
Bad 1
Bad 1
Bad 1
Bad 2
Bad 2
Bad 2
Bad 2

Leilighet/areal
B‐102
B‐102
B‐102
B‐102
B‐102
B‐102
B‐102
B‐102
B‐102

2
2
1
1
1
1
1
1
1

Sum selvkost (KR):
Sum listepris (KR):
Produkt beskrivelse
Downlight Halogen 12V
Badromsarmatur over speil m/stikk
Stikk. jordet topolet 2‐veis innf.m/boks
Dimmer m/boks
Termostat for varmekabel
Downlight Halogen 12V
Dimmer m/boks
2+1 vender m/boks
Termostat for varmekabel

Produsent
Thorn Lighting
Glamox
ELKO
Micromatic
Micromatic
Thorn Lighting
Micromatic
ELKO
Micromatic

Space.0.16 : Bad 2[B‐102]
Space.0.2 : Bad 1[B‐102]
Space.0.15 : Gang[B‐102]
Space.0.16 : Bad 2[B‐102]
Space.0.15 : Gang[B‐102]
Space.0.10 : Kjøkken/opphold[B‐102]
Space.0.3 : Bod[B‐102]
Space.0.15 : Gang[B‐102]
Space.0.16 : Bad 2[B‐102]

3129
6070

135
135
1399
345
345
528
528
594
594

Sum antall valgte (STK):
Sum effekt antall valgte (W):

Produktkode
El‐nummer
Selvkost
CHALICE LV 0‐45 1X50W QR‐CB BR
3219729
SALA 118
3323080
RS1091
1510727
Tronic dimmer 20‐420W
1404491
MTC2 1991 Hvit
5490010
CHALICE LV 0‐45 1X50W QR‐CB BR
3219729
Tronic dimmer 20‐420W
1404491
RS16/2+1
1410223
MTC2 1991 Hvit
5490010

135
345
85
389
594
135
389
108
594

140
140
3498
864
864
1320
1320
1177
1177

0.25
0.25
0.33
0.33
0.33
0.25
0.25
0.5
0.5

12
720
Listepris
Forbruk (W)
Antall
140
50
2
864
20
1
214
250
2
802
1
1177
1
140
50
2
802
1
260
1
1177
1

MENGDEESKPORT FOR KALKULASJON FRA MAGICAD ‐ ‐ ‐ IKKE GODKJENT PGA FEIL ARAELINNDELING

14.2 - Kollsisjonssjek Solibri

Kollisjonstest MEP og konstruksjon

ModelName
Torshovdalen20110526kl0915
Checker
Morten
Organization
FagskoleniOslo
May26,2011
Date
Torshovdalen20110526kl Date:2011052611:07:23Application:ArchiCAD14.0IFC:IFC2X3
RiE110526_1000
Date:2011052610:21:17Application:MagiCADE2010.11IFC:IFC2X3

Kollisjonstest MEP og konstruksjon
Nummer
Etasje
1
-2. U1
Bod[B-U03]

Dato
Sjekker
26-May-2011 Morten

Bilde

Kommentar

Hovedfordelingmåopp1000
mm.

Ansvar
MEP

Hva må gjøres

Hovedfordelingenmå
heisesmed1000mm.

2

-2. U1
Bad 1[B-U02]

26-May-2011 Morten

Solibrimeneratdethererkræsj
mellominstallasjonogvegg.
Detteerikkeenkræsj,fordi
installasjonenliggertettinntil
veggen.

MEP

Ingen

3

-4. U2
Sports- og
klesboder

26-May-2011 Morten

Sammesomforrigeslide.

MEP

Ingen

4

1. 2. Etasje
Gang[B-202]

26-May-2011 Morten

Sammesomforrigeslide.Denne
sitterogsåiriktighøyde,1000
mmoverdekke.

MEP

Ingen

5

(B) -2. Plan U2
Sports- og
klesboder

26-May-2011 Morten

Kollisjonmellomkabelbroog
dekke.Sjaktenmålagesstørre.

(B) -2. Plan U2
Sports- og
klesboder

26-May-2011 Morten

6

HovedfordelingbyggBmå
løftes470mm,slikatden
kommeroverdekkeU2
Parkering.

Konstruksjon Åpningenidekkemå

utvides,slikatsjaktenblir
større.

MEP

Hovedfordelingenmå
heisesmed470mm.
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14.3 - Skjemadokumentasjon
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14.4 - Tegninger
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