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3. Eksamensoppgave: 
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: 

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: 

 

Skriftlig planlegging, plan for backup  
Dokumentasjon og refleksjoner i en rapport med egenvurdering 
Bruk av Byggforsk, standarder osv 
Tegninger/lister med målsetting/teksting 
Struktur og en ryddig modell 
Kontroll og sammenstilling av arbeidet 
Mengder og/eller kalkulasjon 
Samarbeid og hjelp til andre 

Framføringa 

Levering innen tidsfrister 

 

Lykke til!           

 

Fagskolen i Oslo – BIM-tekniker 
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4.1 Prosjektbeskrivelse: 
Tema: Samarbeid og informasjonsflyt 

Problemstilling: 

Målet med IDM( Information Delivery Manual)  er å standardisere informasjonen som utveksles, 

hvilke ulikheter med tanke på informasjon kan oppstå når den elektriske installasjonen eksporteres 

fra MagiCAD til IFC i forhold til fra DDS til IFC?  

Hvilke eventuelle avvik kan føre til misforståelser/dårlig samarbeid? 

 

I dette prosjektet skal jeg ta for meg deler av den elektriske installasjonen i Blåbærlia. 

Boligprodusentene har laget Blåbærlia som ett demohus for boligkjøpere. Fordi Blåbærlia er ett 

demohus som skal være tilgjengelig for alle, er det viktig at det ligger nok og korrekt informasjon om 

objektene i modellen.  

Fokuset i prosjektfasen skal være rettet mot samarbeid og informasjonsflyt. Fordi alle deltagerne i 

prosjektfasen modellerer hver for seg er det er veldig viktig å ha ett godt samarbeid og jevn 

informasjonsflyt, slik at alle har tilgjengelighet til siste revisjon av alle fagfelt. Det er avtalt at den 

enkelte skal daglig legge sitt arbeid ut på byggeweb. Dette for at det lett skal kunne koordineres 

underveis i prosjektperioden.  

I prosjektperioden skal jeg samarbeide med Zoubair El Idrissi. Vi skal begge ta for oss den elektriske 

installasjonen. Vi skal samarbeide med Pål Trollås og Stian Skafle i BIM-K. Det vil også bli noe 

samarbeid med andre grupper internt i klassen. 

For å sikre at prosjektet ikke forsvinner vil jeg lage meg en backup plan. Denne planen skal følges 

underveis i prosjektperioden. 

 

 

 

 

Jonas Scott 

Student v/BIM-I  

Fagskolen i Oslo 2011 
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5. Rapport 
Under dette prosjektet skal Zoubair og jeg modellere opp den elektriske installasjonen i Blåbærlia.  Vi 

skal ta for oss hver vår del av bygget, men vi har valgt kun å jobbe ut ifra en prosjektmappe. I 

rådgivende bedrifter jobber flere bedrifter opp mot kun en prosjektmappe og vi vil derfor se om det 

gikk an og jobbe opp mot dropbox(nettbasert hardisk). 

Vi ønsker å jobbe ut ifra en rot mappe, derfor blir det opprettet en felles mappe på dropbox. Vi har 

laget en felles template som vi skal bruke under prosjektperioden, dette fordi vi vil ha identiske 

tittelfelt, slik at det ser ut som kun en person har produsert tegningene. Vi har derfor valt å lage en 

intern CAD- manual. Vi kommer til å ta for oss forskjellige problemstillinger underveis i 

prosjektperioden. 

CAD- manual: 
Vi har utarbeidet en intern CAD- manual som skal veilede oss under samarbeidet i prosjektperioden. 

Formålet med denne CAD- manualen er å kvalitetssikre tegningsutførelsen. CAD manualen beskriver 

strukturering under modelleringsperioden. Manualen tar for seg at alle deltagende i prosjektfasen får 

modelleringsbeskrivelser, tilretteleggelse for god filstruktur, at deltagerne i prosjektfasen følger det 

forhåndsdefinerte oppsettet på tittelfelt ved at de benytter seg av riktig template. Manualen tar også 

for seg sikkerhetskopiering av prosjektet og dokumenter som benyttes i løpet av prosjektperioden.  

Redigere underlag fra PDF til DWG: 
Underlagene blir redigert av konstruksjonsgruppen, vi trenger derfor ikke å konvertere PDF filene til 

DWG. Hvis jeg ikke hadde mottatt redigerte underlag ville jeg åpnet underlagene i Adobe Illustrator 

CS5. I Illustrator kan man eksportere PDF og JPEG filer til DWG. Hvis jeg ikke hadde motatt DWG fra 

konstruksjon ville jeg ha åpnet PDF filen i Illustrator og derifra eksportert den ut til DWG format. 

Deretter måtte jeg ha kontrollert at målestokken på tegningsunderlaget stemte ved å målsette ved 

siden av ett gitt mål. 

Skalere: Når man skal skalere må man ta utgangspunkt i en gitt distanse. For å få en så korrekt 

skalering som mulig burde lengden man benytter være lang. I dette tilfellet var ytterveggen målsatt 

og jeg kunne ha mål distansen på ytterveggen. Hvis målsettingen og mitt mål var forskjellige måtte 

jeg ha dividere underlagets mål på mitt mål. Ut i fra divisjonen ville jeg sittet igjen med 

skaleringsfaktoren. Med riktig skaleringsfaktor kan jeg skalere underlaget opp til gitt størrelse. 

Målsetting på underlaget /eget mål =skaleringsfaktor 

Her kan man se at personen som har produsert 

tegningunderlaget har lagt ved målsetting. 
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Arbeidsunderlag: 
Vi mottok 3D DWG underlag fra konstruksjonsgruppen som var eksportert ut i fra ArchiCAD. 3D DWG 

filer fra ArciCAD blir ikke veldig bra i 2D og er uryddige å jobbe ut i fra, jeg valgte derfor å eksportere 

ut egne underlag fra DDSCAD viewer. For å få ut 3D DWG underlag fra DDS trenger man en IFC av 

bygget. Åpner IFC filen av bygget i DDS, her kan man filtrere bygget ned til kun plan, filtrere bort 

møbler og lignende. Filtrerer ned underlaget slik at kun den etasjen jeg ønsker DWG fra er synlig, 

deretter eksporterer jeg ut 3D modellen ut til DWG. Det har nå blitt ett 3D DWG underlag fra den 

etasjen. Det samme må gjøres i alle plan.  

Etter å ha eksportert ut 3D DWG underlagene, var det noen av innerveggene i 1 etasje som ikke var 

synlige. For å få innerveggene på underlaget synelig må man eksplodere underlaget.  

 

 

 

 

Innstillinger ved import av arbeidsunderlag: 

Når man skal importere arbeidsunderlag inn i MagiCAD må man gjennom noen viktige innstillinger. I 

CAD- manualen har vi stilt krav til relative path og overlay ved importering av underlag.  

Full path: Når man velger full path vil programmets kobling til underlaget ha sti helt ned til C: og 

derifra lete etter underlaget. Hvis man flytter rot mappen til ett prosjekt med full path intern på 

dataen, vil stien til underlaget bli brutt. 

Relative path: Når man velger relative path går stien til 

underlaget kun innom de mappene den må for å komme 

frem. Hvis man flytter denne mappen internt på dataen, 

må man flytte mappen som inneholder både underlagene 

og prosjektfilen.  

No path: Når man velger no path går stien til underlaget 

kun internt i prosjektmappen. Underlaget må derfor ligge 

i samme mappe som prosjektfilen. 

 Attachment: Når man velger attachment vil underlaget man importerer ta med seg sine innstillinger 

som linjetykkelse, lagoppsett og lignende inn i prosjektet. 

Overlay: Når man velger overlay vil kun underlaget man importerer komme inn i prosjektet, 

underlaget vil være ”dødt”.  
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Siden modellen er modellert opp i ArchiCAD er underlagene intelligente, dette fører til at man må 
legge inn underlagene med negativ etasjehøyde. Når man skal legge inn underlaget for andre etasje 
må man trekke fra høyden på første for at underlaget skal ligge på arbeidsområdet. I dette tilfellet 
ble 3D DWG filen for 2 etasje lagt inn med en høyde på -2715. 
ARK, Interiør ARK, og RIB og lignende underlag plasseres oppå hverandre og låses til forskjellige lag. 

Underlagene benyttes for å kunne koordinere den elektriske installasjonen mot overnevnte fagfelt.  

 

Når man skal importere ett underlag i MagiCAD og låse det til sitt respektive lag kan det være greit å 

stå i lag 0.  Dette fordi da importerte underlag ble låst til sine respektive lag og så skulle lagres, 

forsvant de importerte underlagene og lag som var ”detachet” åpnet seg i prosjektfilen. 
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Nullpunkt (origo): 
Når man skal benytte seg av arbeidsunderlag i ett prosjekt er det viktig å definere nullpunkt (origo) i 

oppstartfasen av prosjektet. For å hindre nullpunktproblemer underveis i prosjektet, må man på 

forhånd ha definert origo som alle tegninger og modeller i prosjektet følger. 

I noen prosjekter kan bygget være geografisk referert og origo er plassert etter 

WCS(verdenskoordinatsystem). Verdenskoordinater er ugunstig å arbeide med og man bør derfor 

opprette et UCS(brukerkoordinatsystem). Formålet med UCS er å rotere arbeidsområdet slik at man 

kan jobbe rettvinklet i ett prosjekt. Når man skal eksportere ut en IFC av arbeidsområdet bruker man 

verdenskoordinatsystemet når modellen er geografisk referert, dette for at installasjonen skal settes 

rett inni modellen. 

Konstruksjonsgruppen fant ut at etasjene ikke stemte overens med hverandre på de utdelte DWG 

filene. Etter et møte ble det avtalt at konstruksjonsgruppen skulle modellere opp den ene siden av 

huset etter egne forutsetninger, slik at etasjene stemte overens. Vi kan imidlertid begynne å 

modellere på den siden av bygget hvor origo er definert, men har nok å gjøre frem til de nye 

underlagene er ferdige. På møtet ble vi også enige om plassering av origo og BIM-K fikk sendt over en 

bekreftelse på plasseringen.  
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Kontroll av nullpunkt: 
For å kontrollere at installasjonen plasseres riktig i bygget eksporterer jeg ut en IFC fil fra 

installasjonen. Dette gjør jeg for å kontrollere at installasjonen er koordinert riktig i forhold til bygget. 

Jeg sammenstiller IFC filen av den elektriske installasjonen med IFC filen fra Arkitektmodellen. Jeg 

måler så ut avstanden mellom bryteren og veggen i modellen og det samme i Solibri. Hvis 

måleresultatet stemmer overens er modellen koordinert riktig. Ut i fra resultatene ser modellen 

koordinert ut. Det er smart å ta to slike mål på to forskjellige steder i modellen, da vil resultatene 

være sikrere. 
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Backup:  
Å få erfaring på hvor viktig det er å ha en plan på backup tror jeg mange har fått i løpet av året. Det 
er utrolig viktig at man har en god struktur på sikkerhetslagring før man kommer ut i arbeid. I dette 
prosjektet skal jeg sikkerhetslagre dokumenter og prosjektet ved hjelp av nettbasert backup på 
dropbox.com. 
Dropbox fungerer som en nettbasert server, her kan man laste opp og ned filer og man er uavhengig 
av å ha med seg datamaskinen. Jeg oppretter en egen mappe for backup på dropbox for prosjektet. 
 
Nå skal jeg forklare hvordan jeg tar backup av prosjektet Blåbærlia. For at prosjektet skal ta mindre 
plass og fordi jeg mulighet for å gå tilbake til tidligere versjoner av lagringen velger jeg og zippe 
prosjektmappen. 

 
For og lett kunne ta backup lager jeg en verktøylinje som har direkte kommunikasjon til bakup 
mappen. Høyreklikker på oppgavelinjen, under verktøylinjer velger jeg å opprette en ny verktøylinje, 
finner frem til backup mappen på dropbox og den vil legge seg på verktøylinjen. 

 
  
Jeg klipper så ut den zippede mappen og limer denne inn i prosjektmappen.  
  Når man har limt inn prosjektet i backup mappen er det viktig å sjekke at filen har fått en grønn 
hake. Hvis ikke filen får denne, er ikke filen ferdig opplastet. 
Hvis ikke filen er ferdigopplastet og man velger å slå av maskinen er ikke backupen synkronisert med 
dropbox.com og backupen vil ikke fungere. 
 
Når jeg har lagret prosjektet og ønsker å gjennomføre en backup til, lagrer jeg med samme 
fremgangsmåte og gir backupen samme navn.  Da kommer det en dialogboks opp, den indikerer at 
den gamle backupen erstattes av den nye. 
 Hvis man i senere tid vil tilbake til gamle versjoner av sikkerhetslagringen har dropbox en veldig fin 
funksjon for å få gjort dette, den lagrede mappen må da være zippet. 
Jeg må nå logge meg inn på dropbox.com. 
 
Under denne mappen kan jeg gå tilbake til tidligere versjoner, jeg kan gjenopplaste de tidligere 
sikkerhetslagringene. 
 

Siden prosjektfilen til en hver tid ligger på dropbox, velger jeg å ta en sikkerhetskopiering av 

prosjektet ned på min egen data en gang om dagen. Dette gjør jeg i tilfelle det skal skje noe med den 

nettbaserte serveren dropbox. 
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Modellering i henhold til Forskrifter/normer: 

Jeg modellerer det elektriske anlegget etter NEK-400:2010: 
Siden dette er en boliginstallasjon som skal utføres etter normen utgitt i 2010, tar jeg hensyn til 
NEK:400-8-823. Denne normen gjelder for elektriske installasjoner i boliger, og har en innvirkning på 
hvor og hvor mange uttak man skal montere. 
 

Plassering i henholdt til NEK 400:2010: 

Stue/arbeidsrom/soverom/oppholdsrom: Det skal monteres minst to uttak(en dobbel stikk)pr 
påbegynte 4m2 gulvareal. 
 
Kjøkken: Det skal monteres minimum ett uttak for hver faste elektrisk utstyr (kjøl, kaffemaskin, 
stekeovn), to uttak pr 2m kjøkkenbenk(kjøkkenmaskiner) og 4 uttak i forbindelse med spiseplass. 
Det skal heller ikke være mindre enn 2 uttak pr 2m fri vegg. 
 
Entre gang: Det skal monteres minimum to uttak pr påbegynt 6m2 gulvareal. 
 
Andre rom/ boder: Det skal monteres det nødvendige antall uttak tilpasset rommets funksjon, men 
minst monteres 2 uttak. 
 
TV/musikkanlegg/ hjemmekino: 
Der hvor det er planlagt plass for TV/ musikkanlegg/ hjemmekino skal det være minimum 6 uttak. 
Kun to av disse seks kan være beregnet for kun tilkobling av europlugger. 
 
Utvendig: På en veranda/ balkong skal det være minimum montert 2 uttak. 
 
Uttak for belysning: Det skal monteres ett nødvendig antall stikk/ DCL(svenskestikk) ved/i tak for 
tilkobling av belysningsutstyr. Dette gjelder der hvor lys ikke blir fastmonter. 
 

Modellering: 

Konstruksjonsgjengen i BIM-K valgte og rehabilitert ytterveggene i henhold til Byggforsk. Det førte til 

at ytterveggene ble foret ut og vi måtte få underlag hvor veggene var foret ut. 

Her er ett bilde som viser oppbyggingen av 
ytterveggene.  Når vegger blir bygd opp på 
denne måten blir bygget tett. Byggets tetthet 
fører til at strømføringsevnen til kabelen 
dårligere. Når kablene som ligger i en tett vegg 
blir belastet, blir det varmt pga isolasjonen i 
veggen. Dette fører til krav økt tverrsnitt på 
kabler eller inndeling av flere kurser med 
lavere amperestørrelse på foran koblet vern. 
Velger å benytte meg av ett vern med lik 
amperestørrelse som har forbedret 
strømføringsevnen. 
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Samarbeid: 
Siden jeg har valgt samarbeid og informasjonsflyt som tema under prosjektet, har jeg lagt vekt på å 

ha en god struktur på samarbeidsprosessen. Vi ville samarbeide på samme måte som man 

samarbeider i arbeidslivet og har ut i fra det utbedret en CAD – manual. Når man skal utbedre en 

BIM(Bygnings Informasjons Modell), må man legge vekt på god kommunikasjon og samarbeid. 

I dette prosjektet har vi valgt å samarbeide på en annen måte enn tidligere. Vi vil jobbe ut i fra en 

prosjektfil som ligger på en felles server. Vi valgte å bruke dropbox som server under prosjektet og 

her skulle prosjektets rot mappe være plassert. Siden jeg har valgt å samarbeide med Zoubair, som 

også er elektriker, har vi tatt for oss hver vår del av bygget.  Zoubair tar for seg 2 etasje, jeg tar for 

meg 1 etasje og sammen skal vi ta for oss modelleringen i kjelleren.  

I CAD- manualen har vi stilt en rekke krav til utforming og struktur som skal følges under 

modelleringsprosessen.  Før vi begynte å modellere valgte vi å forhåndsinnstille prosjektoppsettet 

ved å legge inn informasjon og opprette lagstruktur, ID-struktur og tittelfelt i ”templaten”. Etter å ha 

opprettet en prosjektfil og definert forhåndsinnstillingene på prosjektoppsettet, kopierte vi denne til 

alle etasjene. Fordi vi jobber i samme prosjektfil og benytter oss av samme template vil objekter 

være tilgjengelig internt, det fører til at vi enkelt kan benytte oss av samme objekter. 

På dropbox laget vi en egen mappe som vi kalte ”JoZo” denne inneholder mappestruktur i henhold til 

CAD- maualen. Under ”JoZo” ligger en egen ”JoZo template” denne har vi forhåndsdefinert med 

innstillinger basert på CAD- manualen.  

 

Lagstruktur: 

Vi hadde planlagt egne prosjektfiler for elkraft, lysplan og bæresystemer, men valgte å modellere i en 

modell og heller skille installasjonene på lag. I store prosjekter vil elkraft, lysplan, bæresystemer delt 

inn i forskjellige prosjektmapper. 
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Samarbeid med VVS: 

Under prosjektperioden har vi samarbeidet på tvers av gruppene. Siden vi ikke hadde alle de tekniske 

fagfeltene i prosjektgruppen, valgte vi å inngå ett samarbeid med en gruppe som tok for seg samme 

prosjektet, men som modellerte opp VVS. Dette for å berike modellen med alle fagfelt og se hvordan 

det var å ta inn modeller fra andre grupper.  

Fordi to av gruppene i BIM-K som modellerer konstruksjonen i Blåbærlia har endret ytterveggene 

forskjellig blir ikke VVS installasjonen plassert helt korrekt i forhold til elektroinstallasjonen. Vår 

gruppe i BIM-K har forskyvet hele bygget fra origo og utover, mens konstruksjonsgruppen til VVS har 

beholdt arealet innvendig og foret ut veggene.  

Her ser man en sammenstilling av de tekniske fagene som er modellert opp i Blåbærlia. Det ble ikke 

kjørt noen kollisjonskontroll med alle de tekniske fag, modellen ble kun sammenstilt for visuelt å se 

hvordan det ble. Hvis vi skulle ha utført en kollisjonskontroll hvor VVS var inkludert, måtte vi først ha 

koordinert nullpunktene i modellene. 
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ID/ Modelleringsstruktur: 

Belysning: 

I dette prosjektet ønsker jeg å benytte meg av denne downlighten som lyskilde. Jeg har i et tidligere 
prosjekt brukt denne lyskilden til belysning og ønsker å benytte meg av 2D symbolet fra det 
prosjektet denne gangen og. I tillegg til lyskilden ønsker jeg å få 2D symbolet til en 105VA trafo. 

   
 

 
Ved hjelp av designsenter, som er ett verktøy i MagiCAD kan man hente oppsett, blokker og layout 
fra andre prosjekter. Denne funksjonen fungerer ikke når man skal hente 2D symboler. For å få tak i 
symbolene fra det tidligere prosjektet brukte jeg Ctrl C og Ctrl V. Deretter laget jeg symbolet i 
MagiCAD og kunne knytte det til det 3D objektet jeg ønsket. 

 

Jeg ønsket også å få riktige mål på 2D symbolene i modellen. Jeg valgte derfor å endre 2D symbolene 

på noen av lampene i prosjektet, dette for at arbeidstegningene skal være korrekte. 
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Problemer men Array funksjonen: 
For å plassere ut belysningen benyttet jeg meg av array funksjonen. Array funksjonen plasserer ett 
forhåndsdefinert antall objekter med lik avstand, over ett område som defineres av en variabel 
firkant. 

      
 Illustrering av Array funksjonen                    Illustrering av en ordinær firkant: 
 

Da jeg skulle trekke ut array funksjonen så jeg at den variable firkanten var skjev. Da trodde jeg først 
att bygget var skjevt, men fant fort ut at det ikke var det når jeg målte vinkelen på bygget. Da trodde 
jeg problemet lå i noen av underlagene. Jeg slo av alle underlagene og kontrollmålte på hvert 

underlag, ingen av underlagene var problematiske. 
 

 

 

 

 

 

 

Jeg prøvde å plassere ut flere forskjellige objekter ved hjelp av array funksjonen utenfor bygget, men 
det ble fortsatt skjevt. Da fikk jeg Zoubair til å prøve array funksjonen i Plan 2 og det ble ikke skjevt 
hos han. Siden vi jobber med like prosjektinnstillinger og i samme prosjektmappe måtte problemet 
ligge i en innstilling hos meg. Vi kontrollerte at vi hadde de samme innstillingene på ”draving units”. 
Vi kopierte så installasjonen over på ett tomt arbeidsområde, der array funksjonen fungerte 
smertefritt. Deretter slettet vi den gamle prosjektmappen og døpte om det nye. Jeg konkluderer med 
at problemet ligger i en innstilling. 
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  Valg av fordeling: 

 

 

Etter å ha planlagt kusopplegget må vi velge en fordeling 

som har nok plass til vernene. En fordeling skal være stor nok 

til å kunne utvide installasjonen med 10 %. Ett vern bygger 2 

moduler. I dette prosjektet har vi benyttet 20 vern altså 40 

moduler, overbelastningsvernet og kortslutningsvernet som 

skal plasseres foran vernene for installasjonen bygger til 

sammen 6 moduler. 

Vi velger å benytte oss av en 61 moduls fordeling, det fører 

til at vi har over 10 % utbygningsmulighet for en mulig 

senere utbygging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordelingen som blir brukt i installasjonen. Målene på fordelingen bruker jeg får at fordelingen skal 

ha riktig størrelse i modellen. Ved å bruke 1:1 størrelse på objekter vil en koordineringsprosess mot 

andre fagfelt være reel, det er derfor veldig viktig å ha god modelleringsstruktur. 
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Koordinering:   
I tillegg til kollisjonskontrollene som er beskrevet i fremdriftsplanen bruker jeg Solibri til å kontrollere 

arbeidet underveis.  

Koordinering mot ARK: 

Vi hadde først en kollisjonskontroll mot ARK modellen, dette var før BIM-K var ferdig med 

wallframingen(RIB). Det oppsto en del kollisjoner i 2 etasje fordi det ikke var tatt hensyn til skråtaket. 

I ARK modellen var det foreløpelig ikke himling i modellen så downlightsene stakk ned fra taket. 

Ellers var det ikke så mye kollisjoner.  

Koordinering mot RIB: 

Etter å ha modellert ferdig, valgte vi å koordinere installasjonen mot råbygget i Solibri. Vi ville 

koordinere installasjonen mot konstruksjonen med tanke på plassering av belysning og lurte på om 

belysningen kolliderte med bjelkelaget. For å kontrollere at ikke belysningen skulle kollidere med 

bjelkelaget gjennomførte vi en kollisjonskontroll mellom elektroinstallasjonen og råbygget. Ut i fra 

kollisjonskontrollen kom vi frem til at downlightsene i 1 etasje måtte flyttes.  Etter 

kollisjonskontrollen brukte jeg en DWG fil av bjelkelaget for å få koordinert lampeplasseringen mot 

bjelkelaget. Bjelkelaget ble lagt på egen X- ref og låst til laget bindingsverk(BV) i henhold til CAD -

manualen. 

   

Her ser man at belysningen kolliderer med bjelkelaget. For å 

rette kollisjonen valgte jeg å rotere plasseringen på 

downlightsene.   
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Kollisjonskontroll ”As build”: 

Etter at både vi og konstruksjon var ferdige med modelleringen gjennomførte vi en felles 

kollisjonskontroll. Dette for å være sikker på at det ikke var noen feil, slik at vi kunne begynne å gjøre 

klart tegninger. 
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 Arbeidstegninger: 
             

For fildeling av ferdige tegninger har vi brukt byggweb. Her har vi lastet opp tegninger med identitet 

basert på CAD – manualen. På byggeweb ligger revideringene av tegningene slik at hvis vi vil gå 

tilbake til en tidligere revisjon kan disse tegningene lastes ned igjen fra byggeweb. Byggeweb 

fungerer da også som en server til backup, i tillegg til som fildelingsserver. 

 

Lastet opp rev. A1, før endringene av plassering av belysning på byggeweb. 

Plan 1: Elkraft/ Lysplan                                                          Plan 0: Elkraft/ Lysplan 

 

Etter å ha rettet opp i kollisjonen mot bjelkelaget og tatt en siste kollisjonskontroll, lastet vi opp de 

ferdige modellene på byggeweb. 
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Mengder: 
Jeg tok ut en mengdeliste basert på romsoner i bygget. 

Mengdene i hvert rom stemmer, men objekter som er 

plassert utenfor romsoner kommer ikke med på 

mengdelistene. Dette fordi mengdene blir hentet ut fra 

romsoner og objekter som ikke har tilhørighet til en 

romsone blir oversett, jeg kunne fått med alle mengdene 

hvis jeg hadde brukt en annen eksport funksjon, men siden 

avviket ble oppdaget fungerer denne mengdelisten. I dette 

tilfellet var det ute stikkontakten som ikke kom med på 

mengdeeksporten. 
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5.1Problemstilling: 
 

Målet med IDM( Information Delivery Manual)  er å standardisere informasjonen som utveksles, 
hvilke ulikheter med tanke på informasjon kan oppstå når den elektriske installasjonen eksporteres 
fra MagiCAD til IFC i forhold til fra DDS til IFC?  
Hvilke eventuelle avvik kan føre til misforståelser/dårlig samarbeid? 

Innledning: 
Etter at jeg nå er ferdig å modellere opp den elektriske installasjonen i Blåbælia vil jeg bruke 
modellen til å kontrollere informasjonen som utveksles fra DDS til IFC i forhold til informasjonen som 
kommer med når jeg eksporterer fra MagiCAD til IFC. For å få sammenlignet programvarene må jeg 
ha en identisk installasjon i DDS-CAD. For å få en identisk installasjon i DDS velger jeg å konvertere 
MagiCAD objektene til DDS – CAD objekter. Jeg vil ta utgangspunkt i C.F Møller Norge AS sitt 
utarbeidede skisseforslag til IDM for kollisjonskontroll ”Exchange Requirment” for å se om DDS og 
MagiCAD oppfyller disse kravene. 

Konvertere MagiCAD objekter til DDS- CAD objekter: 

Jeg ville konvertere objektene fra MagiCAD til DDS-CAD og ut ifra dette eksportere ut en IFC fra hvert 
program. For å få til dette måtte jeg ”meexplode” MagiCAD objektene slik at de ble konvertert til 
linjer og streker. Deretter prøvde jeg å lagre DWG filen som 2007 og 2010 versjon, men fikk ikke 
konvertert MagiCAD objektene til DDS-CAD objekter. Jeg tror grunnen skyldes at når man 
”meexploder” konverteres objektene til linjer og streker og for å konvertere MagiCAD objektene til 
DDS objekter trenger man blokker. Jeg måtte da ha lagd blokker av de forsjellige objektene for å få 
de opp i DDS. Siden det ble problemer/ det var tidskrevende å gjøre om modellen valgte jeg å 
modellere opp noe i både MagiCAD og DDS-CAD for så å sammenligne deres eksport til IFC. 
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IFC: 
IFC står for ”Industry Foundation Classes” og er et åpent filformat. At filformatet er åpent betyr at 

alle programleverandører kan benytte seg av det. Istedenfor å bruke 2D tegninger kan 

kommunikasjonen mellom aktører i ett byggeprosjekt fungere ved hjelp av IFC. Alle fagfelt jobber 

opp mot en modell istedenfor å sitte på egne tegninger av egne fagfelt. Forståelsen av andres fagfelt 

øker og resultatet blir bedre grunnet bedre kunnskap og kommunikasjon mellom aktører.  IFC er altså 

ett fritt filformat som er disponibelt for alle.  

IFD:  
IFD står for ” Internationan Framework for Dictionaries”og er ett åpent nettbasert produktbibliotek. 

IDM: 
IDM står for ”Information Delivery Manual” og spesifiserer hvilken informasjon som skal utveksles i 
prosesser innenfor byggebransjen. Formålet med IDM er å legge til rette for en åpen kommunikasjon 
mellom prosjektdeltagere i ett byggeprosjekt.  
 
IDM kan ikke stå alene og er avhengig av IFC og IFD, men til sammen er disse de tre 
hovedelementene for å få gjennomført utveksling av informasjon mellom ulike aktørers programmer. 
Et BIM prosjekt ville ikke fungert uten building SMART standardene og uten IDM ville ikke IFC hatt 
noe formål. Building SMART ønsker å få internasjonale og nasjonale standarder for utveksling av 
informasjon, dette vil gi god kvalitet på modeller og sikre at det ikke forekommer svikt i 
kommunikasjonen mellom aktører.  
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Jeg modellerte opp fem stikkontakter og en kabelbro med forhåndsdefinerte lengder i begge 

modelleringsprogrammene. Jeg la ikke inn noen ekstra informasjon, men ønsker å se hvilken 

informasjon som kommer ut, og mulihheter for å legge ved informasjon uten å ha fohåndsdefinert 

informasjon.  

Jeg brukte Solibri model checker v6.2 for å lese av informasjonen som fulgte objektene fra 
programvaren. Jeg åpnet begge i samme modell og brukte  ”info tool” for å samenligne 
informasjonen på objektene fra de to forskjellige programvarene.  
 
Begge kabelbroene var modellert opp med like forhåndsdefinerte lengder, men i Solibri ble lengdene 
forskjellige.  
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C. F Møllers krav til objektinnhold i IFC for bruk i kollisjonskontroll: 
Egenskaper  Funksjon for prosess 
GUID    Unik identifikasjon 
Type    Entydighet 
Beskrivelse   Forståelse 
Dimensjon HxBxD  Rapporterbare dimensjoner 
Geometrisk form  Form i modell viktig for kollisjonsjekk 
Plassering i modell  x, y, z 
Toleranse  Byggbarhet 
Objekt Status  S1-4(Skissert, prosjektert, fryst, kontrahert)  
Modell Status   Status (ISO 22263, standard stage 0-10/0-3 
 
*Exchange Requirment hentet fra ”Skisseforslag til IDM for kollisjonskontroll C.F Møller Norge AS” 
 

Uten å ha forhåndinnstilt noe informasjon i objektene: 

GUID :Begge modelleringsverktøyene leverer unike GUID koder for deres objekter når de er 

konvertert til IFC.  

Type: I MagiCAD er type definert med objektnavn, det er entydig og alle vil forstå hvilket objekt det 

er, mens i objektet eksportert ut fra DDS står det en kode som typebetegnelse for objektet.  

 

 

Beskrivelse: Begge modelleringsverktøyene gir en beskrivelse ang, hvilket prosjekt objektene har 

tilhørighet til. 
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Dimensjon: Begge modelleringsverktøyene leverer rapporterbare dimensjoner på objektene, begge 

har med H, B og D på sine objekter når de er konvertert til IFC. 

Geometrisk form: Begge modelleringsverktøyene gir objektene geometrisk form når de konverteres 

til IFC. 

Plassering i modell: Begge modelleringsverktøyene gir objektene en global x, y og z plassering. 

Objekt Status: Når det gjelder objektstaus har MagiCAD ett eget felt hvor statusen for objektet kan 

fylles inn, derimot i DDS er det ingen felt som er forhåndsdefinert for objektstatus. 

Modell Status: Ingen av modelleringsverktøyene har ett informasjonsfelt som er forhåndsdefinert for 

modellens status. 

Ut i fra Exchange Requirment hentet fra ”Skisseforslag til IDM for kollisjonskontroll C.F Møller Norge 
AS” kom MagiCAD best ut på listen over krav for utveksling til IFC. Det var ikke gjort 
forhåndsdefinerte innstillinger på objektene, de ble kun eksportert ut fra modelleringsverktøyet til 
IFC.   
 

Forskjellen på DDS- CAD og MagiCAD 

 I DDS må man kopiere og endre ett produkt for å få egendefinert informasjon til å følge produktet. I 

MagiCAD kan man legge inn egendefinert informasjon under produkvariabler, her kan man også 

endre egenskapen til ett informasjonsfelt.  

 

Hvilke avvik kan  føre til misforståelser/ dårlig samarbeid? 

Hvis programvareleverandørene ikke kan tirettelegge/ tilfredstille brukerenes krav til utveksling, er 

dette dårlig samarbeid. Ut i fra C. F Møller Norge AS sine utvekslingskrav for kollisjonskontroll er ikke 

alle kravene forhåndsdefinert når man ekporterer ut en IFC fra programvarene.   
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Konklussjon: 

Jeg skulle ønske jeg kunne sammenligne eksporten fra DDS til IFC mot eksporten fra MagiCAD til IFC 

med installasjonen jeg modellerte i Blåbærlia. Dessverre fikk jeg problemer med å konvertere 

MagiCAD objektene til DDS- CAD objekter.  

 MagiCAD har gode muligheter til å legge inn produktinformasjon og forandre egenskapen til ett 

informasjonsfelt. Under viser jeg hvordan jeg har forandret informasjonsfeltet fra å være P1 til å bli 

eldata kode. 

  

Dette får jeg ikke til i DDS- CAD, men jeg kan kopiere og endre objektene som jeg vil. 

Begge modelleringsverktøyene kan få ut en IFC og dekke kravet fra IDM laget av C.F Møller Norge AS. 

Jeg mener MagiCAD kommer klart best ut og det skyldes at de kan forandre oppsettet i 

informasjonsfeltet og dermed få ut det brukeren ønsker å ta ut, så lenge programmet leverer 

informasjonen. I DDS kan man også få ut mye informasjon, men her kan man ikke forandre oppsettet 

i informasjonsfeltet på samme måte som i MagiCAD. Man kan kopiere og endre produkter, men 

oppsettet på informasjonsfeltet tror jeg ikke kan endres. 

Hvis man ønsker å endre oppsettet på informasjonen i IFC filen som er eksportert ut fra DDS er det  

mulig å gjøre dette utenfor DDS- CAD etter eksport til IFC ved hjelp av søk og erstatt i word pad.  
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6. Oppsummering: 

 

 

Jeg valgte temaet samarbeid og informasjonsflyt i dette prosjektet. Å kunne samarbeide med andre 

er viktig når man kommer ut i arbeidslivet. Jeg valgte å samarbeide både internt i klassen og mot 

BIM-K. Internt i klassen valgte jeg å samarbeide med Zoubair, han er også elektriker og vi begge 

hadde interesse av å vinkle eksamen mot hvordan prosjekter gjennomføres i yrkeslivet. Før vi startet 

å modellere utarbeidet vi en egen CAD- manual for prosjektet. CAD- manualen skulle kvalitetssikre 

tegningsutførelsen, beskrive strukturen, tiltrettelegge for god filstruktur og legge til rette for at alle 

prosjektdeltagerne følger prosjektets template. Prosjektets template inneholdt forhåndsdefinert 

oppsett basert på CAD- manualen og ett eget tittelfelt. Det forhåndsdefinerte oppsettet tilrettela og 

gjorde det enklere å følge kravene CAD- manualen stilte under modelleringen. 

 

Bildet: Arbeid med felles CAD- malual for prosjektet. 
 

Vi samarbeidet og mot konstruksjonsklassen BIM-K og fra de skulle vi få underlag ut fra arbeidet de 

gjorde, vi fikk ARK og RIB fra alle plan.  Vi utførte felles morgenmøter den første uken, der tok vi opp 

utfordringer, kontrollerte fremdriften opp mot fremdriftsplan og purret på hverandre.  

Vi kjørte felles kollisjonskontroller mot konstruksjonsklassen. Den første tok for seg arkitektmodellen 

opp mot den elektriske installasjonen, mens den andre tok for seg RIB modellen opp mot den 

elektriske installasjonen. Utbyttet av disse kollisjonskontrollene var en feilfri modell, hvor lysplan var 

koordinert mot bjelkelag og Elkraft var koordinert mot ARK. 

Samarbeidet fungerte veldig bra under dette prosjektet. Internt delte Zoubair og jeg inn hvert vårt 

arbeidsområde i modellen. Zoubair tok for seg 2 etasje, jeg tok for meg 1 og sammen skulle vi 

modellere i kjelleren.  
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Vi hadde planlagt å samarbeide med Morten og Alexander, men grunnet sykdom ble det ikke noe av.  

Derfor måtte vi henvende oss til Rune og Roger, som allerede samarbeidet med en elektriker for å få 

deres installasjon. VVS installasjonen ble kun brukt for visualisering og det ble ikke kjørt 

kollisjonskontroll mot VVS.  

 

Etter jeg var ferdig å modellere skulle jeg svare på problemstillingen, dette førte til at jeg måtte 

konvertere MagiCAD objektene til DDS- CAD objekter. Dette for å kunne sammenligne informasjonen 

som ble eksportert fra modelleringsverktøyene til IFC med fokus på IDM ” International Delivery 

Manual”. Det oppsto problemer med konverteringen av objekter fra MagiCAD ti DDS- CAD og 

grunnen kan skyldes at objektene som skal gjøres om till DDS objekter ikke var konvertert til blokker. 

Jeg fortsatte med problemstillingen ved å modellere i begge modelleringsverktøyene. Jeg ville ta 

utgangspunkt i C.F Møller Norge AS sitt utarbeidede skisseforslag til IDM for kollisjonskontroll 

”Exchange Requirment” for å se om DDS og MagiCAD oppfyller disse kravene. Konklusjonen ble at 

begge modelleringsverktøyene oppfylte kravene til en hvis grad. MagiCAD oppfylte kravene 

fullstendig, mens i DDS- CAD går det ikke etter min erfaring og endre oppsettet på hvilken type 

informasjon som blir eksportert ut. Og følgene av dette er at informasjonen kan bli eksportert ut, 

men informasjonen vil stå uten riktig kategori/plassering. 
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7. Kildehenvisning/Takk til: 
Zoubair El Idrissi 

Stian Skaffle  

Pål Trollsås 

Jan Øyvind Kirsebom 

Audun Berg 

Petter Syvertsen 

 

 

Building SMART. no 

IDM i kollisjonskontroll: (Excange Requirment) 

http://www.buildingsmart.no/sites/default/files/Invitasjon_til_Prosjekt_Kollisjonskontroll_18082009

.pdf 

bimtekniker.no 
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8. Egenvurdering 
Vurderingskriterier: 

 

A. Skriftlig planlegging, plan for backup  

Dette er nok den grundigste skriftelige planleggingen jeg har gjort for ett prosjekt, det 

skyldes nok at vi har utarbeidet en egen CAD- manual for dette prosjektet. Jeg har 

dokumentert hvordan jeg har valgt å gjennomføre backup i prosjektperioden og har fulgt 

denne underveis. 

B. Dokumentasjon og refleksjoner i en rapport med egenvurdering 

I dette prosjektet har det vært veldig mye å gjøre. Jeg har lagt vekt på de temaene jeg mener 

er viktig i ett BIM prosjekt og ikke lagt så mye vekt på å dokumentere fremgangsmåter for 

modellering.  

 

C. Bruk av Byggforsk, standarder osv 

Jeg har dokumentert det elektriske anegget i henholdt til NEK:400-8-823. Denne normen 
gjelder for elektriske installasjoner i boliger, og har en innvirkning på hvor og hvor mange 
uttak man skal montere.  
 

D. Tegninger/lister med målsetting/teksting 

Jeg har lagt ved lysplan og elkraft fra plan1 og kjeller, en målsatt detaljetegning av 

kjøkkeninstallasjonen og en kursfortegnelse for fordelingen.  

E. Struktur og en ryddig modell 

Vi har utarbeidet en CAD- manual som beskriver krav til struktur når det gjelder alle fasene vi 

har vært igjennom. Vi har laget egne interne oppsett på hvordan tegninger skal merkes, 

definert modelleringsstruktur for å få en ryddig modell og utarbeidet en egen template med 

forhåndsdefinerte instillinger. 

F. Kontroll og sammenstilling av arbeidet 

Vi har følgt fremdriftsplanen både når det kommer til kontroll og sammenstilling av arbeidet. 

I tillegg har jeg gjennomført egne kontroller underveis for å kontrollere at modelleringen 

skjer på riktig sted i modellen. 

G. Mengder og/eller kalkulasjon 

Jeg har ekportert ut en mengdeliste ut ifra rom sonene, men har ikke lagt stor vekt på denne. 

Jeg har komentert avvik som har oppstått i mengdelistene.. 

Som problemstilling har jeg kontrollert forskjellen på utvekslingskravene IDM stiller i DDS-

CAD opp mot MagiCAD og drøftet resultatene. 

H. Samarbeid og hjelp til andre 

Jeg har hjulpet og fått hjelp av medstudenter under eksamensperioden. 

I. Framføringa 

Fremføringen kommer til å gå greit, man lærer av å fremføre 

J. Levering innen tidsfrister 

Jeg skal få levert allt innen tidsfristene 
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Generelt 
CAD‐ manualen definerer minimumskrav i forhold til kvalitet på tegningsutførelse samt en anvisning 
for kvalitetsikring av underlag. Manualen er beregnet for bruk internt i ”bedriften”. 
 
CAD manualen bygger på erfaringer fra utplassering hos eksterne bedrifter og studieåret på BIM ‐
tekniker linjen på Fagskolen i Oslo. CAD manualen er kun ment for bruk under eksamensprosjektet, 
den tar kun for seg pratisk bruk og retningslinjer for struktur. 

Beskrivelsens hensikt 
Beskrivelsen har til hensikt å gi prosjekterende interne føringer og retningslinjer for å kvalitetssikre 

tegningsutførelsen og underlagene. 

1.1 Struktur 

1.2 Mappestruktur 

 Rotmappe/Hovedmappe 

 

        Prosjektfiler 

 

 

         

      Arbeidsområde/modellering 
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1.3 Modelleringsstruktur 

1.3.1 Håndtering av underlag: 

X‐ref: 

X‐refs skal alltid importeres som overlay med relative path. Underlagene skal legges på eget lag i 

forhold til disiplin og være låst. Ved koordinering eksterne og interne disipliner skal programmets 

kollisjonskontrollverktøy benyttes. 

1.3.2 Rammer og tittelfelt 

Krav til plotting av tegninger: 

 Template Blåbærlia skal benyttes. 

 Plantegninger skal være 1:50 i A3 dersom ikke annet er spesifisert, hvis annet benyttes skal 

dette spesifiseres i tittelfeltet. 

 Revisjonsendringer merkes med revisjonssky i henhold til NS8310. 

1.3.3 Modelleringsutførelse: 

 Modellen skal kun inneholde objekter som har tilhørighet til bygget.  

 Objekter som snitt og midlertidige løsninger skal ligge utenfor byggets område. 

 Alle objekter skal modelleres i 3D med korrekt Z‐ høyde. 

 Lag 0 skal kun benyttes til tittelfelt/logo. 

 Hjelpelinjer og personlige kommentarer/ notater skal ligge på eget lag og satt til ”no plot”, 
laget skal navngis KLADD. 

 Ved plassering av stikk og bryter i samme posisjon, skal bryterens 2D symbol forskyves 
400mm.  

 Brytere skal plasseres på 1100mm. 

 Stikkontakter skal plasseres på 200mm OK ferdig gulv. 

 Hvis mulig skal brytere/ stikk plasseres 150mm fra dører og hjørner. 
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 Kursmerking: 

Ved bruk av kurspekere skal denne benyttes.  

 

 

 

 

 Kurspeker oppsett: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Trekkerør oppsett: 

Innstillinger for trekkerør (Conduits):   
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 Kabelbro oppsett: 

Ved bend skal denne utformingen benyttes. 

Hvis kabelbroene krysses,  skal  ”cabel tray crossing” benyttes. 

 

 Kabel oppsett: 

Hvis kabler krysser,  skal ”break cable route” benyttes.  

 

 Kabelføringer:    

Hvis mulig skal  ”device connections” benyttes. 
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1.4 Filstruktur 

1.4.1 Etasjedefinering og nummerering: 

 Tegningsnummer og filnavn 

Tabellen definerer strukturen på tegningsnummerering og filnavn. 

1. Bygningsnr  2. Disiplin  3. Tegningstype  4. Etasje  5. Installasjonstype  6. Rev. nr 

 001  E  P  K  433.1  A1 

 

001:    Blåbærlia 

E:    RIE       

P:     Plan 

K:    Kjeller 

433.1    Elkraft 

A1    Under prosjektering 

2. Disiplin 

E  Elektro 

 
 
3. Tegningstype 

Bokstavkode  Beskrivelse 

P  Plan 

S  Snitt 

D  Detaljer 

K  Kursfortegnelse 

SK  Skjemaer 

 
4. Etasje definering 

Etasje  Beskrivelse 

K  Kjeller 

1  1. etasje 

2  2. etasje 

 
5. Installasjonstype 

Installasjonskode  Plan definering 

433.1  Elkraft 

433.2  Lysplan 

433.3  Trekkerør Elkraft 

 
6. Revisjonsnummerering: 

Revisjonsnummer  Prosjektfase 

A1, A2…  Under prosjektering 

AA, AA1..  Som bygget 
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1.4.2 IFC import: 

 Etasjehøyder skal følge den importerte IFC filen fra ARK. 

1.4.3 IFC eksport: 

 Ved IFC eksport skal installasjonen eksporteres ut fra hvert plan i bygget. ”Append” 

funksjonen skal benyttes for sammenstilling av etasjene til en felles ”Room” IFC. 

 

1.5 Felles nullpunkt 
Origo defineres på venstre utvendig kjellerhjørne. Plassering av origo skal stemme overens i samtlige 

etasjer. 

1.6 Backup 
All modellering er serverbasert. Det skal kontinuerlig gjennomføres sikkerhetslagring av dokumenter 

som følger prosjektet. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Møteinnkalling 
Eksamen  

Tid og sted: 25.05.2011 Fagskolen i Oslo - klasserommet 
Møte innkalt av: Zoubair El Idrissi 
Møtedeltakere: Pål Trollsås, Zoubair El Idrissi, Stian Skafle, Jonas Scott 

 

Tidspunkt/sak Agenda 

Kl. 09:00 Åpning av møtet 
 

Sak 1 Ekstra utforing av vegger? 
 

Sak 2 Underlags problematikk? 
 

Møblering? Sak 3 
 

X
Møteinnkaller

 



Møtereferat 
Eksamen  

Tid og sted: 25.05.2011 Fagskolen i Oslo - klasserommet 
Referent: Zoubair El Idrissi 
Møtedeltakere: Pål Trollsås, Zoubair El Idrissi, Stian Skafle, Jonas Scott 

 

Tidspunkt/sak Resultat 

Kl. 09:00 Åpning av møtet 
 

Sak 1 Ekstra utforing av vegger? 
Ble enig om at BIM-K skal fore ut ytterveggene med 48mm, dette for at 
installasjonene ikke skal bryte dampsperren, samt at det blir plass til 

ytterligere 50mm isolasjon. 

Sak 2 Underlags problematikk? 
Det var problemer med underlag mottatt fra Stian og Pål. Problemer ble 
diskutert og sammen kom vi frem til nye løsninger. BIM-K skulle ta tak i 

dette og orde opp i det. 

Møblering? Sak 3 
Zoubair og Jonas ønsker møbleringsplan slik at de har noe og forholde seg 

til ved plassering av utstyr. Stian og Pål generer  møbleringsplan. 

X
Referent

 



Møteinnkalling 
Eksamen  

Tid og sted: 26.05.2011 Fagskolen i Oslo - klasserommet 
Møte innkalt av: Pål Trollsås 
Møtedeltakere: Pål Trollsås, Zoubair El Idrissi, Stian Skafle, Jonas Scott 

 

Tidspunkt/sak Agenda 

Kl. 09:00 Åpning av møtet 
 

Sak 1 Orientering om fremdrift i gruppene 
 

Sak 2 Wallframing som underlag til BIM-I 
 

Åpent punkt Sak 3 
 

X
Møteinnkaller

 

 



Møtereferat 
Eksamen  

Tid og sted: 26.05.2011 Fagskolen i Oslo - klasserommet 
Referent: Pål Trollsås 
Møtedeltakere: Pål Trollsås, Zoubair El Idrissi, Stian Skafle, Jonas Scott 

 

Tidspunkt/sak Resultat 

Kl. 09:00 Åpning av møtet 
God stemning i begge gruppene. 

Sak 1 Orientering om fremdrift i gruppene 
Vi snakket litt rundt fremdriften i begge gruppene. Begge gruppene er i 

rute i forhold til fremdriftsplanen. 

Sak 2 Wallframing som underlag til BIM-I 
Vi ble enige om at BIM-K skal levere 2D og 3D DWG av wallframingen til 

BIM-I, slik at de kan tilpasse sine installasjoner til bindingsverket.  

Åpent punkt Sak 3 
BIM-I er fornøyde med underlagene som er blitt levert. 

X
Referent

 



Møteinnkalling 
Eksamen  

Tid og sted: 27.05.2011 Fagskolen i Oslo - klasserommet 
Møte innkalt av: Jonas Scott 
Møtedeltakere: Pål Trollsås, Zoubair El Idrissi, Stian Skafle, Jonas Scott 

 

Tidspunkt/sak Agenda 

Kl. 10:00 Åpning av møtet 
 

Sak 1 Orientering om fremdrift i gruppene 
 

Sak 2 Wallframing som underlag til BIM-I 
 

Himlinger Sak 3 
 

X
Møteinnkaller

 

 



Møtereferat 
Eksamen  

Tid og sted: 27.05.2011 Fagskolen i Oslo - klasserommet 
Referent: Jonas Scott 
Møtedeltakere: Pål Trollsås, Zoubair El Idrissi, Stian Skafle, Jonas Scott 

 

Tidspunkt/sak Resultat 

Kl. 10:00 Åpning av møtet 
God stemning i begge gruppene. 

Sak 1 Orientering om fremdrift i gruppene 
Vi snakket litt rundt fremdriften i begge gruppene. Begge gruppene er i 
rute i forhold til fremdriftsplanen, men BIM-K har noe problemer med 
wallframing. BIM-I er stort sett ferdig med modellering men trenger 

oversikt over bindingsverk for koordinering. 

Sak 2 Wallframing som underlag til BIM-I 
Vi ble enige om at BIM-K skal levere 3D DWG av wallframingen til BIM-I, 

slik at de kan tilpasse sine installasjoner til bindingsverket.  

Himling Sak 3 
BIM-I trenger en IFC med himling for koordinering avlamper. 

X
Referent

 



 
Number Id Location Date Author Picture Issue comment Responsibilities Action Required Action Taken Status

1 EL +  
ARK1

(B) 1. 2. Etasje
Loftstue[09]

26-May-2011 Zoubair Koblingsboks kolliderer med drager! Zoubair Koblingsboks må flyttes vekk fra 

drager!

Open

2 EL +  
ARK2

(B) 1. 2. Etasje 26-May-2011 Zoubair Oversikt over kollisjon i 2. etasje. Zoubair Taklamper ved soverom endres til 

enkel stikk for lampe uttak

Endret OK

3 EL +  
ARK3

1. 2. Etasje
Soverom 1[06]

26-May-2011 Zoubair Taklampe kolliderer med skråtaket. Zoubair Lampen flyttes litt lenger inn i 

rommet

Open

4 EL +  
ARK4

1. 2. Etasje
Soverom 3[08]

26-May-2011 Zoubair Taklampe kolliderer med skråtak Zoubair Ta vekk lampen og plasser stikk for 

lampe uttak i stedet

Open

5 EL +  
ARK5

(B) 1. 2. Etasje 26-May-2011 Zoubair Downlights kolliderer med tak i 1.  Jonas Det kommer en himling som skal 

senkes 43mm fra dekke, så ikke flytt 

downlights!!!!

Open

Elkraft kollisjon

Model Name 2011‐05‐25‐KL‐16‐10‐ Elkraft
ZoubairChecker

Date: 2011‐05‐25 07:18:06 Application: ArchiCAD 14.0 IFC: IFC2X32011‐05‐25‐KL‐07‐17‐Blåbær

Elkraft kollisjon

Organization

Date May 26, 2011
Date: 2011‐05‐26 17:21:04 Application: MagiCAD‐E 2010.11 IFC: IFC2X32011‐05‐25‐KL‐16‐10‐ Elkraft



Elkraft kollisjon
Model Name 2011-05-25-KL-16-10- Elkraft

Checker Zoubair

Organization

Time 5/26/11 7:23 PM

2011-05-25-KL-16-10- Elkraft Time: 2011-05-26 17:21:04 Application: MagiCAD-E 2010.11 IFC: IFC2X3 

2011-05-25-KL-07-17-Blåbær
(B)

Time: 2011-05-25 07:18:06 Application: ArchiCAD 14.0 IFC: IFC2X3 

 
Elkraft kollisjon



 
Koblingsboks må vekk fra drager!



 
Oversikt over kollisjon i 2. etasje, taklamper ved soverom endres til enkel stikk for lampe uttak



 
Tak lampe kolliderer med skråtaket, må flyttes litt lenger inn i rommet



 
Tak lampe kolliderer med skråtak
Bytt lampen med stikk for lampe uttak



 
Downlights kolliderer med tak i 1. Det kommer en himling som skal senkes 43mm fra dekke, så ikke flytt
downlights!!!!



 
Number Id Location Date Author Picture Issue comment Responsibilities Action Required Action Taken Status

1 EL + 
RIB7

0. 1. Etasje
Stue[13]

27-May-2011 Zoubair Downlights kolliderer med bjelkelag Jonas Downligts og trafo flyttes i forhold til 

bjelker

OK

2 EL + 
RIB12

(B) 1. 2. Etasje, (C) 
1. 2. Etasje
Stue[13], Stue[13]

27-May-2011 Zoubair Trafo kolliderer med bjelkelag Jonas Trafo flyttes i forhold til bjelker OK

Date: 2011‐05‐25 07:18:06 Application: ArchiCAD 14.0 IFC: IFC2X32011‐05‐25‐KL‐07‐17‐Blåbær
Date: 2011‐05‐27 12:08:51 Application: ArchiCAD 14.0 IFC: IFC2X32011‐05‐27‐KL‐12‐00‐Wall Frames med 

Sjekk mot bindingsverk

Organization JoZo

Date May 27, 2011
Date: 2011‐05‐26 17:21:04 Application: MagiCAD‐E 2010.11 IFC: IFC2X32011‐05‐25‐KL‐16‐10‐ Elkraft

Sjekk mot bindingsverk

Model Name 2011‐05‐25‐KL‐20‐10‐ Elkraft
Jonas og ZoubairChecker



Sjekk mot bindingsverk
Model Name 2011-05-25-KL-20-10- Elkraft

Checker Zoubair

Organization

Time 5/27/11 1:25 PM

2011-05-25-KL-16-10- Elkraft Time: 2011-05-26 17:21:04 Application: MagiCAD-E 2010.11 IFC: IFC2X3 

2011-05-25-KL-07-17-Blåbær
(B)

Time: 2011-05-25 07:18:06 Application: ArchiCAD 14.0 IFC: IFC2X3 

2011-05-27-KL-12-00-Wall
Frames med Himling og
SponGulv-Blåbær (C)

Time: 2011-05-27 12:08:51 Application: ArchiCAD 14.0 IFC: IFC2X3 

 
Sjekk mot bindingsverk



 
downlights kolliderer med bjelkelag



 
Trafo kolliderer med bjelkelag



 Number Id Location Date Author Picture Issue comment Responsibilities Action Required Action Taken Status
1 1 (C) 2011-05-25-KL-

10-35-Uten Tak-
Blåbær, (B) 2011-05-
27-KL-12-00-Wall 
Frames med Himling 
og SponGulv-Blåbær
(C) 1. 2. Etasje, (C) 

27-May-2011 Zoubair Trafo og downlights ligger korrekt 

plassert i tv stue

ELEC Resolved

2 2 (C) 2011-05-25-KL-
10-35-Uten Tak-
Blåbær, (B) 2011-05-
27-KL-12-00-Wall 
Frames med Himling 
og SponGulv-Blåbær
(C) 1. 2. Etasje, (C) 

27-May-2011 Zoubair Oversikt tv stue ELEC Resolved

3 3 (C) 2011-05-25-KL-
10-35-Uten Tak-
Blåbær, (B) 2011-05-
27-KL-12-00-Wall 
Frames med Himling 
og SponGulv-Blåbær
(C) 1. 2. Etasje, (C) 

27-May-2011 Zoubair El inst for kjøkken ELEC Resolved

4 4 (C) 2011-05-25-KL-
10-35-Uten Tak-
Blåbær, (B) 2011-05-
27-KL-12-00-Wall 
Frames med Himling 
og SponGulv-Blåbær
(C) 1. 2. Etasje, (C) 

27-May-2011 Zoubair Downlights korrekt plassert i loftstue ELEC Resolved

5 5 (C) 2011-05-25-KL-
10-35-Uten Tak-
Blåbær, (B) 2011-05-
27-KL-12-00-Wall 
Frames med Himling 
og SponGulv-Blåbær
(C) 1. 2. Etasje, (C) 

27-May-2011 Zoubair Lys og stikk ute er på plass ELEC Resolved

6 6 (C) 2011-05-25-KL-
10-35-Uten Tak-
Blåbær, (B) 2011-05-
27-KL-12-00-Wall 
Frames med Himling 
og SponGulv-Blåbær
(C) 1. 2. Etasje, (C) 

27-May-2011 Zoubair Lampene i soverommene er byttet ut 

med stikk for lampe uttak

ELEC Resolved

Date: 2011‐05‐27 17:30:54 Application: MagiCAD‐E 2010.11 IFC: IFC2X32011‐05‐25‐KL‐16‐10‐ Elkraft
Date: 2011‐05‐25 10:37:24 Application: ArchiCAD 14.0 IFC: IFC2X32011‐05‐25‐KL‐10‐35‐Uten Tak‐Blåbær

As Built

Organization

Date May 27, 2011
Date: 2011‐05‐27 12:08:51 Application: ArchiCAD 14.0 IFC: IFC2X32011‐05‐27‐KL‐12‐00‐Wall Frames med 

As Built

Model Name 2011‐05‐25‐KL‐07‐17‐Blåbær
ZoubairChecker



As Built
Model Name 2011-05-25-KL-07-17-Blåbær

Checker Zoubair

Organization

Time 5/27/11 5:45 PM

2011-05-27-KL-12-00-Wall
Frames med Himling og
SponGulv-Blåbær (B)

Time: 2011-05-27 12:08:51 Application: ArchiCAD 14.0 IFC: IFC2X3 

2011-05-25-KL-16-10- Elkraft
(C)

Time: 2011-05-27 17:30:54 Application: MagiCAD-E 2010.11 IFC: IFC2X3 

2011-05-25-KL-10-35-Uten
Tak-Blåbær (C)

Time: 2011-05-25 10:37:24 Application: ArchiCAD 14.0 IFC: IFC2X3 

 
As Built



 
Trafo og downlights ligger korrekt plassert i tv stue



Lys oversikt tv stue

 
El inst for kjøkken



Downlights korrekt plassert på loftstue

 
Lys og stikk ute er på plass



Lampene i soverommene er byttet ut med stikk for lampe  uttak
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