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1. Vedlegg
Navn

Målestokk

Nr.

Mengdeliste
CAD- manual
Møtereferater
Kollisjonsrapport
Fremdriftsplan
Elkraft kjeller

1:50

Lysplan kjeller

1:50

Elkraft 2.etasje

1:50

Lysplan 2.etasje

1:50

Detalj loftstue

1:20

Kursfortegnelse
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2. Oppgavetekst 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; reflekter 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)
Tidsfrister:
• Fremdriftsplan + kort prosjektbeskrivelse (levert på papir og på Fronter) –
4
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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.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

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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ID
1

Aktivitetsnavn

Varighet

Eksamen 2011- BIM-I-FiO

2

Start

Slutt

fr 20. m lø 21. m sø 22.

ma 23.

ti 24. m on 25.

to 26. m fr 27. m lø 28. m sø 29.

ma 30.

ti 31. m on 01. j to 02. ju fr 03. ju lø 04. ju sø 05. j ma 06. j ti 07. ju on 08. j to 09. ju

8 dager ma 23.05.11 on 01.06.11

Tverrfaglig Oppstartsmøte 5 dager ma 23.05.11

fr 27.05.11

3

Kollisjonsmøte ARK og EL Del 1

0,1 dag on 25.05.11 on 25.05.11

4

Kollisjonsmøte ARK og EL Del 2

0,1 dag

5

Kollisjonsmøte EL og VVS

6

Opplasting av Tegninger og modeller

0,01 dager

ma 23.05.11

ma 23.05.11

7

Opplasting av Tegninger og modeller

0,01 dager

ti 24.05.11

ti 24.05.11

8

Opplasting av Tegninger og modeller

0,01 dager

on 25.05.11

on 25.05.11

9

Opplasting av Tegninger og modeller

0,01 dager

to 26.05.11

to 26.05.11

10

Opplasting av Tegninger og modeller

0,01 dager

fr 27.05.11

fr 27.05.11

15

Personlig fremdrift

8 dager

ma 23.05.11

on 01.06.11

16

Prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan

1 dag

ma 23.05.11

ma 23.05.11

17

Modellering

4 dager

ti 24.05.11

fr 27.05.11

18

Byggforsk/NEK 400 2010

4 dager?

ti 24.05.11

fr 27.05.11

19

Visualisering

1 dag?

fr 27.05.11

sø 29.05.11

20

Mengdeuttak

1 dag?

fr 27.05.11

sø 29.05.11

21

Utskrift

1,5 dager

ti 31.05.11

on 01.06.11

22

Rapport kontroll og innlevering

1 dag

on 01.06.11

on 01.06.11

23

Fremføring

5 dager?

to 02.06.11

on 08.06.11

24

Rapport

6 dager

ti 24.05.11

ti 31.05.11

fr 27.05.11

fr 27.05.11

1 dag ma 30.05.11 ma 30.05.11

11
12
13
14

Prosjekt: Fremdriftsplan
Dato: ma 30.05.11

23.05

01.06

Prosjektsammendrag

Personlig fremdrift

Tidsfrist

Milepæl

Deling

Viktig!!
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4. Rapportbeskrivelse
•

Tema: Modellsjekking

Ved utforming av modeller vil det på samme måte som med tegninger stilles krav til kvalitet. Jeg har
derfor valgt Modellsjekking som tema under eksamen. Jeg kommer til å fokusere på mulighetene
som finnes i de forskjellige programmene til å kvalitetssikre en modell.
Min problemstilling:
•

Hvordan kvalitetssikre en modell? Hvilket krav kan vi sette til modellen?

Jeg kommer til å modellere deler av det elektriske anlegget i samarbeid med Jonas Scott fra
installasjonsklassen. Vi har gått i samarbeid med Stian Skafle og Pål Trollsås (konstruksjonsklassen)
som skal modellere opp demohuset ”Blåbærlia”. Jeg har valgt å samarbeide med andre fordi jeg
mener samarbeid og samhandling er viktig i BIM. Vi kommer til å ha kontinuerlige byggemøter samt
felles testdager for tverrfaglig kollisjon.
Gruppemedlem BIM- Installasjon:
•
•

Zoubair El Idrissi
Jonas Scott

Gruppemedlem BIM- Konstruksjon
•
•

Stian Skafle
Pål Trollsås

Jeg vil prøve å presentere følgende gjennom prosjektet:
•

Håndtering av mottatte DWG- tegninger

•

Bruk av Solibri Model Checker

•

Byggeweb

•

Mengdeliste/Kursfortegnelse

•

Import/eksport via Dialux

•

Samarbeid

•

Loggføring / rapport + snagit

•

Byggforsk/NEK 400 2010
7
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5. Rapport
•

5.1 Introduksjon

I løpet av dette skoleåret har jeg fått erfart at BIM handler om samarbeid og god informasjonsflyt.
Jeg har derfor valgt å samarbeide med flere under eksamen. På denne måten ”tvinger” vi hverandre
til å måtte kommunisere og løse utfordringer tidlig i en prosjekteringsfase. Dette medfører at
prosjekteringsfasen vil få en større rolle enn det den har hatt tidligere.
Prosjekteringen vil foregå slik at Pål Trollsås og Stian Skafle fremskaffer 2D og 3D underlag samt en
IFC- fil av demohuset ”Blåbærlia”. Sammen med Jonas Scott skal jeg modellere opp deler av det
elektriske anlegget og bruke Solibri Model Checker for å utføre kollisjonstesting. Oppdateringer av
tegninger og møtereferater skal i all hovedsak gå via byggeweb og Dropbox, men i tillegg kommer vi
til å bruke Skype og telefon som kommunikasjon oss i mellom.
Jonas og jeg ønsket å gjøre en vri på hvordan vi samarbeider. Vi har tatt utgangspunkt i hvordan
bedrifter jobber internt med sine prosjekter, og vi har derfor valgt å lage en intern CAD- manual som
skal gi oss retningslinjer for å kvalitetssikre plantegninger og modelleringsutførelse. I tillegg vil vi
sette opp prosjektet slik at vi jobber serverbasert. Tankegangen er at hele prosjektet blir opprettet i
Dropbox (nettbasert fildeling) hvor alt av endringer på en delt fil vil bli synkronisert og oppdatert oss i
mellom. Vi vil i tillegg bruke Dropbox til å kunne føre kontinuerlige sikkerhetslagring av prosjektet.
Underveis i prosjekteringsfasen skal jeg se på mulighetene for kvalitetssikring av en modell. Pr. dags
dato er det Solibri Model Checker som kanskje er den kraftigste softwaren til å håndtere sjekk av
modeller. Jeg vil prøve å finne ut hvilke andre alternativer som finnes og ikke minst sjekke ut hva et
modelleringsprogram som for eksempel MagiCAD for AutoCAD kan tilby av modellkontroll.

Figur 1. Modellsjekk
Illustrasjon: Zoubair El Idrissi 2011

6. Arbeidsunderlag
8
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•

6.1 PDF

Utgangspunktet mitt var ”Blåbærlia” som underlag til dette prosjektet. ”Blåbærlia” er en enebolig på
tre etasjer som inneholder kjeller, plan 1 på bakkenivå og plan 2 med skråtak. Underlaget er en PDFfil som er generert ut fra en DDS- modell. Stian og Pål, fra konstruksjonsklassen, fikk i oppgave å
opprette verdige underlag som jeg kunne jobbe etter. PDF- tegningene ble gjort om til DWG før de
ble sendt over til meg. Hadde jeg måttet håndtere dette selv, ville jeg brukt Adobe Illustrator til å
konvertere PDF til DWG.
Adobe Illustrator er et redigeringsverktøy for vektorgrafikk utviklet og markedsført av Adobe
Systems. Vektorgrafikk er motstykket til punktgrafikk hvor det visuelle uttrykket skapes ved hjelp av
vektorer til geometriske figurer og fargeoverganger. Mens punktgrafikk i sin enkleste form er et
rutenett med en bestemt fargekode i hver rute, er vektorgrafikkens tegn og figurer definert slik at
skalering kan foretas ubegrenset uten tap av kvalitet, samtidig som informasjonsmengden på
datafilen, som styrer hvordan bildet skal vises på skjermen, er relativt liten.
Kilde: Wikipedia

Figur 2. Kjellerplan

Figur 3. Plan 1

Figur 4. Plan 2

Figur 5. Snitt
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•

6.2 DWG

Ved konvertering av PDF- filer til DWG bør en alltid ta skaleringskontroll av underlaget. I underlaget
jeg fikk tilsendt fulgte det med målsettinger jeg brukte som et utgangspunkt. Jeg brukte nordgående
yttervegg som er de to lengste punktene i hver plan til å ta et mål, deretter sjekket jeg forholdet
mellom målt verdi og målsatt verdi. Viser det seg at resultatet skrider fra det som er målsatt på
tegningen så må tegningen skaleres.

Figur 6. Målsatt verdi

Figur 7. Målt verdi

Bildene illustrerer to vidt forskjellige verdier som indikerer at skaleringen er feil. For å korrigere
skaleringen brukte jeg oppmålt resultat og dividerte med målsettingen som er målsatt i tegningen.
Eks: (204.0044/10200= 0,020000431372549 eller 10200/204.0044= 49,9989215918872)
Fremgangsmåten avhenger av om tegningen skal skaleres opp eller ned. Etter å ha skalert tegningen
bør en foreta en ny kontrollmåling og gjøres det riktig skal resultatet bli tilnærmet lik målsettingen
som følger tegningen.

Figur 8. Målt verdi etter skalering

Stian og Pål fant ut at etasjene ikke fulgte hverandre fra etasje til etasje. Det viste seg at 1.etasje var
0,5 mm større enn kjelleren. Det kan føre til at man ”snapper” til feil punkter når man skal trekke ut
forskjellige elementer, som igjen kan føre til at vegger blir dratt skjevt ut. Ut i fra dette ble det holdt
et felles møte hvor vi ble enige om at Stian og Pål skulle modellere opp kjelleretasjen for så å bruke
denne etasjen som referanse for å modellere opp ytterveggene. Innerveggene ble modellert opp
etter underlagene som fulgte med oppgaven, men veggene ble flyttet på for å få det riktig fra etasje
til etasje.

10
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•

6.2.1 DWG problemer

Første utkast av arkitektunderlagene ble ikke som forventet. Stian og Pål hadde fått eksportert ut
gode 2D- underlag, men himlingene fulgte dessverre med. Dette førte til dårlig planoversikt.
Problemet var at romsonene var dekket til slik at navngiving av rom ikke ble vist, og i tillegg var det
viktige elementer som slagretning på dører som ikke var synlige (figur 9). Det viste seg å være
problemer med 3D- underlaget også. I 3D- underlaget fulgte det med mange streker (figur 10) som
gikk i alle retninger uten noe formål. Stian og Pål ble kontaktet via Skype og informert om
problematikken.

Figur 9. 2D-DWG kjeller

Figur 10. 3D-DWG kjeller
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Hadde jeg mottatt en IFC- fil av bygget på forhånd ville jeg prøvd å løse problemet selv.
Fremgangsmåten ville vært å importere IFC- filen til DDS CAD Viewer for deretter å eksportere den ut
som en 3D- DWG. DDS CAD Viewer er et gratis nedlastningsprogram som for eksempel kan brukes til
å ”rydde” i IFC- filer. Med ”rydde” mener jeg at programmet gir deg muligheten til å filtrere modellen
til eget bruk (figur 11).
Ved å gjøre det på denne måten slipper jeg å bruke tid på å kontakte arkitekten for å si at jeg for
eksempel ønsker tegninger uten møbleringsplan. Dette kan jeg gjøre selv i DDS CAD Viewer og vil da
spare en god del tid og unngå unødvendig kommunikasjon.

Figur 11. 3D- Eksempel ved bruk av lag- verktøy i DDS CAD Viewer 7.3

Figur 12. 3D- Eksport av 3D DWG filer i DDS CAD Viewer 7.3
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7. Oppstart
•

7.1 Felles nullpunkt

En av de største utfordringene ved samhandling i BIM er byggets nullpunkt (origo). Er dette uklart
kan det medføre til forskyvninger mellom modeller. En bør derfor på forhånd, helst på et tidlig
stadium som mulig, bestemme nullpunktet i bygget. Nullpunktet skal stemme overens med samtlige
etasjer. I hvert enkelt program vil en ha muligheten til å opprette et midlertidig
brukerkoordinatsystem (UCS). UCS brukes til å kunne jobbe rettvinklet i ett prosjekt hvorav en
kanskje har importert inn et geografisk referert bygg WCS (verdenskoordinatsystem). Hvis det blir
gjort skal prosjektets nullpunkt (WCS) være det som er gjeldende ved eksport av underlag, spesielt
IFC.
Gjennom vår lærdom på skolen har vi selv erfart hvor viktig det er med felles nullpunkt. Derfor har vi
som deltar i prosjektet ”Blåbærlia” bestemt oss for at origo er noe av det første som blir bestemt.
Gruppen kom til en felles enighet om at nullpunktet skulle plasseres på venstre utvendige hjørne av
kjelleren (figur 13).

Figur 13. felles nullpunkt
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•

7.2 CAD- manual

Tidligere har jeg og mange andre jobbet på den måten at vi har hver vår arbeidsmetode. Vi kan
samarbeide og jobbe mot samme modell, men vi har kanskje ulik struktur og arbeidsrutiner som
fører til at resultatet blir ulikt. Formålet med CAD- manualen (se vedlegg) er å fremme en ensartet
struktur mellom Jonas og meg slik at vi benytter samme arbeidsmetode. Ideen er hentet ut i fra hver
vår utplassering ute hos rådgivende ingeniører. Ved å jobbe hos bedrifter fikk vi erfare hvordan en
CAD- manual var til stor hjelp for alle involverte i et prosjekt. Manualens hensikt er å gi
prosjekterende (Jonas og meg) interne føringer og retningslinjer for å kvalitetssikre
modelleringsutførelse og arbeidstegninger. Dette er altså ikke en BIM- manual, men kun en
veiledning for samarbeidet internt i prosjektperioden.
Både Jonas og jeg har bakgrunn som elektrikere med forskjellige arbeidsrutiner, men vi ønsker at
modellerings- og tegningsutførelse skal være likt. Vi har tatt med oss vår erfaring som elektrikere inn
i CAD- manualen. Eksempel; skulle en uerfaren modellør/ DAK- tegner tegnet en stikkontakt plassert
rett under en bryter (figur 14), ville 2D- symbolene antageligvis ligge over hverandre (figur 15).

Figur 14. Snitt visning av stikk og bryter over og under hverandre

Figur 15. Uoversiktlig arbeidstegning

På grunn av slike situasjoner har vi for eksempel i
CAD- manualen nevnt at ved plassering av stikk
og bryter i samme posisjon, skal bryterens 2D
symbol forskyves 400mm (figur 16).

Figur 16. Utdrag fra ”Blåbærlia” CAD- manual
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Et av de viktigste punktene i CAD- manualen tar for seg utveksling av filer. Utfordringer med filer er å
ha en oversikt med god mappestruktur. Jeg og Jonas har erfart at utfordringer som mappestruktur er
nødt til å være på plass før en starter å jobbe. Det er utrolig hvor mye tid som går tapt på grunn av
dårlig mappestruktur, og ikke minst hva det kan utgjøre ved en jobbsammenheng! Vi har derfor valgt
å lage en mappestruktur i forhold til modelleringsprogrammet vi skal bruke (AutoCAD- MagiCAD).
Mappestrukturen skal hjelpe oss med å finne frem til de nødvendige filene på en enkel måte.
Nå som vi snakker om mappestruktur må vi ikke glemme filstruktur. Vi har laget en tabell i CADmanualen som definerer tegningsnummerering og filnavn (figur17). Tabellen forteller oss hvordan vi
skal navngi en fil i prosjektet og på denne måten har vi en god oversikt over innholdet i filene.

Figur 17. Utdrag fra ”Blåbærlia” CAD- manual

Bilde 1. Jonas og Zoubair utarbeider ”Blåbærlia” CAD- manual
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•

7.3 Struktur

Hele oppstartsfasen med oppsett av mappestruktur og deling av mapper ble gjort i felleskap med
Jonas. Vi opprettet en egen mappe forbeholdt kun oss to som vi har kalt ”JoZo” (Jonas Zoubair).
Under ”JoZo” har vi opprettet en mappestruktur som er i henhold til CAD- manualen (se vedlegg).
Når man jobber i AutoCAD- MagiCAD som er vår modelleringsprogram i elektro, skal det alltid brukes
en forhåndsdefinert mal (for eksempel figur 18). Denne ”templaten” er en malfil med
forhåndstinnstillinger, dette for å slippe å gjøre ting om igjen hver gang man starter et nytt prosjekt.
Jobber man i en bedrift har de sannsynligvis sine egne ”templates” med egne prosjektinnstillinger.
Siden Jonas og jeg jobber på akkurat samme måte, har vi valgt å lage vår egen ”template”.
Hva inneholder så denne ”templaten”? En ”template” er en slags grunnleggende prosjektinnstilling
som blant annet inneholder lagdefinering, tekstformater, systemer, kabeltyper, tittelfelt osv. Ved å
gjøre dette på forhånd vil man kunne starte et nytt prosjekt og begynne med modelleringen med
èngang.

Figur 18. Prosjektets template

I vår ”template” har vi blant annet gjort klart
forhåndsdefinerte lag, slik at importerte underlag (x-ref) blir
plassert på hver sin lagdisiplin og låst (figur 19). På denne
måten har vi god kontroll på underlag vi importerer, og siden
underlagene er låst er det umulig å slette dem hvis man skulle
være uheldig.

Figur 19. JoZo template med forhåndsdefinerte lag

Når det gjelder backup av prosjektet, har jeg brukt ekstern hardisk og Dropbox. I Dropbox har jeg
opprettet en prosjektmappe hvor jeg har overført en zippet fil av prosjektet mitt. Hver dag overfører
jeg prosjektet til Dropbox og bare overskrider den eksisterende. Man kan i tillegg logge seg inn via
Internett og finne den samme filen der. Dette fordi kontoen på nettet er synkronisert med pc-en.
Siden prosjektet har gått via Dropbox har jeg lastet ned prosjektet fra Dropbox hver dag til min
eksterne hardisk i tilfelle det skulle skje noe med Dropbox.
16

Modellsjekking Zoubair El Idrissi Eksamen 2011 1BIM-I

8. Arbeidsmetodikk
Ofte lagrer vi filer på egen pc eller ekstern hardisk, og hvis vi skal dele disse filene med andre blir det
gjerne til at vi sender dem som vedlegg eller bruker en webhotell for utveksling av filer. Siden jeg og
Jonas har valgt å samarbeide om det elektriske anlegget ønsket vi et økt samarbeid og produktivitet.
Hva gjør vi for å øke produktiviteten? Jo! Vi jobber på samme måte som bedrifter ved at vi har en
server hvor alle jobber mot en og samme fil.
Vi hadde to muligheter. Vi kunne bruke skolens server som er den sikreste, men vi hadde lyst til å se
om det fantes et annet alternativ. Et alternativ som kan brukes gratis av de som ønsker å lese denne
rapporten. Hvor alle som skal lese denne rapporten kan bruke gratis. Det vi kom frem til var Dropbox.
Dropbox er et nettbasert arkiv hvor en kan gjøre arkivet tilgjengelig for en selv eller dele det med
andre. Å plassere filer i Dropbox er som å legge det i et arkivskap hvor alle som har tilgang kan bruke
det.
Tankegangen er at hele prosjektet blir opprettet i Dropbox hvor alt av endringer på en delt fil vil bli
synkronisert og oppdatert oss i mellom. Vi vil i tillegg bruke Dropbox til å kunne føre kontinuerlige
sikkerhetslagring av prosjektet. Stian og Pål har også fått tilgang til vårt arkiv slik at vi kan dele filer
oss i mellom.

Figur 20. Illustrasjon; Felles arbeidsplattform
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•

8.1 Fremgangsmåte

Alle som deltar i prosjektet må ha Dropbox nedlastet på sin pc. Dette kan lastes ned på hjemmesiden
www.dropbox.com. Dropbox gir brukerne 2GB gratis lagring på sine servere og opptil 100GB for
betalende kunder. Dropbox er kompatible mot de fleste operativsystemer som Windows, Mac, og
Linux, i tillegg finnes det ”apps” for mobiler som iPhone og Android. Ved behov for hjelp ligger det
nødvendig informasjon lett tilgjengelig på deres hjemmeside.
Pål logget inn på Dropbox hvor han opprettet en mappe som heter Eksamen. Deretter inviterte han
gruppen slik at vi fikk fri tilgang til arkivet Eksamen (figur 19). Mappen Eksamen vil nå være
synkronisert med pcene til alle. Under ” lokal disk C:Dokumenter” har det automatisk blitt
opprettet en dokument som heter ”My Dropbox” (figur 22). Alle filer som legges inn i Eksamen
mappen lastes automatisk opp til Dropbox serveren og vil synkronisere seg med alle maskinene.

Figur 21. Oversikt over delte arkiver på Dropbox

Figur 22. Oversikt over arkiver i Dropbox mappen lokalt på maskinen

18

Modellsjekking Zoubair El Idrissi Eksamen 2011 1BIM-I

9. AutoCAD- MagiCAD
•

9.1 Struktur

Før jeg begynte med modelleringen, gjorde Jonas og jeg endringer i prosjekthåndteringen (Project
Management). Her har en muligheter til å forhåndsdefinere innstillinger for gjeldende prosjekt.
Endringene ble gjort i forhold til vår planlegging av bygget. Vi opprettet våre egne installasjonstyper
(figur 23) med riktig nummerering i forhold til CAD- manualen.

Figur 23. Oversikt over egen opprettede installasjonstyper

Når det gjelder produkter som ikke fantes i
programmet, ble de lagt inn manuelt av oss. Vi
tok utgangspunkt i et gjeldende produkt fra
programmet som var tilnærmet lik det vi var ute
etter. Eventuelle Produktdata hentet vi fra
nettet, og i dialogboksen for produktdata i
MagiCAD ble det lagt inn verdier. Disse verdiene
legges inn med informasjon slik at ved
mengdeuttak vil en få ut korrekt Informasjon.
Siden vi begge jobber med samme ”template”
via Dropbox, vil disse innstillingene vi har gjort
være tilgjengelig for oss begge.

Figur 24. Oversikt over produktdata
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Å jobbe mot Dropbox viste seg å være en god løsning. Ved oppdatering av produkter og systemer vil
Dropbox synkroniseres med alle når filen lagres. Når serveren synkroniserer med maskinene, vil en få
beskjed på skrivebordet om at en fil er oppdatert (figur 25).

Figur 25. Dropbox gir beskjed om oppdatering av filer

Ved endringer av produkter og systemer i prosjekthåndteringen vil en få varsel (figur 26) om at
prosjektdata har blitt endret siden sist.

Figur 26. Dropbox gir varsel om oppdateringer av prosjektdata

Bildene under illustrerer oppdatering av et produkt gjort av Jonas. Oppdateringen fikk jeg når han
lagret filen sin.

Figur 27. 25A stikk fra Jonas synkronisert med min produktliste
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•

9.2 Modellering

Før jeg begynte med modelleringen trengte jeg underlagene Stian og Pål hadde modellert. Ved
import av underlag bør en være obs på 3D- DWG. 3D- DWG som blir eksportert ut fra for eksempel
Revit eller ArchiCAD inneholder høydeinformasjon. Siden Stian og Pål har eksportert ut 2.etasje fra
deres modell, vil det ligge informasjon i underlaget om at den er satt til 2.715m over byggets 0 punkt.
Det vil si at innsettingspunktets Z-verdi ved import allerede starter på 2.715m og ikke 0.

Figur 28. Feil importering av 3D- DWG

For at underlaget skal ligge på samme etasjenivå i
forhold til modelleringen, må underlaget nedjustere
innsettingspunktets Z-verdi til (-)2.715m.
En bør også tenke på stien for underlaget før den
importeres. Jeg har valgt ”Relativ path og Overlay”
slik CAD- manualen beskriver.

Figur 29. Referanse for import av underlag
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Ved import av underlag bør/skal underlaget plasseres i riktig lag og låses. Alle underlag som ARK,
IARK, RIB osv, er satt til sine lag og låst for å ha oversikt og kontroll. Disse lagene er forhåndsdefinert i
”templaten JoZo” som nevnt tidligere i rapporten. Ved importering av underlagene fikk både Jonas og
jeg problemer med lagring av filene. I det vi lagret skjedde det mye rart med underlagene. Noen
underlag forsvant mens andre som var tatt vekk fra prosjektet (detachet) åpnet seg. Dette problemet
har vi aldri opplevd før, men så kom vi til å tenke på at vi
jobber mot Dropbox og at dette kanskje forårsaket
problemet?

På forhånd hadde vi bestemt at ”elkraft lag” skal være det
aktive laget ved modellering. Jeg prøvde først å endre
det aktive laget til lag 0 for deretter og lagre, og denne
gangen fungerte det utmerket. Jonas prøvde å gjøre det samme og det fungerte for han også.
Hvorfor det har skjedd er litt vanskelig og si. Men vi er ganske sikre på at det har en forbindelse med
det at vi jobber serverbasert.
Ved import av underlag er det lurt å sjekke at alle etasjer er i samsvar med hverandre. Jeg importerer
inn alle etasjene samtidig for å sjekke koordineringen mellom etasjene. Bildene under viser at alle
etasjer ligger over hverandre uten forskyvning.

Figur 30. To delt visning med 2D og 3D i AutoCAD- MagiCAD
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Etter å ha modellert litt, tok jeg en kontroll av min installasjon i forhold til bygget. Jeg eksporterte ut
en IFC- fil og sammenstilte den sammen med arkitektens modell i Solibri Model Checker. Årsaken til
dette var for å sjekke at min modell var koordinert med Stian og Pål sitt. Jeg plasserte ut en bryter
ved en dør, for deretter å måle avstanden mellom bryter og dør i modelleringsprogrammet (figur 31).
Det samme gjorde jeg i Solibri (figur 32). Måleresultatene skal da stemme overens hvis modellene er
koordinert riktig. Men! En skal være obs på målerverktøyet i Solibri, den kan være misvisende hvis
man ikke er nøyaktig.

Figur 32. Målsetting i Solibri

Figur 31. Målsetting i AutoCAD.MagiCAD

Måleresultatene viste seg å være veldig likt (151. 357mm mot 151mm). Med slike resultater føler jeg
meg trygg på å kunne modellere videre, uten å være bekymret for forskyvninger mellom modellene.
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Ved plassering av belysning har jeg benyttet ”Array”- verktøyet i AutoCAD. Verktøyet gir meg
muligheten til å plassere lamper med lik avstand i forhold til antall rader og kolonner definert med en
variabel firkant.

Ved bruk av verktøyet fikk Jonas problemer med at den variable firkanten ble skjev. Først trodde han
at det var selve bygget som var skjevt, men han tok en kontrollmåling og sjekket vinkelen på bygget
og den viste seg å være rett. Kanskje det hadde noe med de importerte underlagene å gjøre tenkte
vi, så vi valgte å ta de bort. Deretter prøvde Jonas på nytt, men problemet var der enda.
Siden Jonas slet så mye med ”Array”- verktøyet var vi nødt til å se på problemet sammen. Jeg prøvde
verktøyet i 2. etasje og hadde ingen problemer.

Figur 33. Illustrasjon av skjev ”Array”

Figur 34. Illustrasjon av korrekt ”Array”
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Begge to logget ut av hver sin tegning og byttet om, og nå var det slik at jeg fikk det samme
problemet Jonas opplevde, mens han ikke hadde problemer med min tegning. Vi fant da ut at det var
noe som ikke stemte med hans tegning. Dette var et problem vi jobbet mye med og hadde store
vanskeligheter med å finne ut av. Fra tidligere erfaringer kom jeg tilsutt på at vi skulle flytte kun
installasjonen til Jonas over til en ny og tom arbeidsområde. Filen ble så koblet opp mot prosjektet på
nytt, og samtlige underlag ble importert. Når Jonas nå prøvde ”Array”- verktøyet, så fungerte det.
Siden det fungerte, slettet vi den gamle filen og døpte om det nye til å være gjeldene videre.
Vi jobbet med samme prosjektfil og innstillinger via Dropbox, og det var kun Jonas sin tegning det var
problemer med. Hva som har forårsaket dette er uvisst. Vi konkluderte med at han kan ha kommet
borti i noe ved et uhell.

•

9.3 Koordinering med fag

Når installasjonen var ferdig ble den eksportert ut til en felles IFC- fil som er knyttet mot en felles
bygningsdatabase. Databasen inneholder
informasjon av bygget med etasje og
rominformasjon.

Figur 35. Felles IFC for alle etasjer

Figur 36. Dialogboks for IFC eksport
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Modellen ble sjekket mot Stian og Pål sin arkitektmodell i Solibri Model Checker. Regelsett som
”Intersection Between Domains og MEP Models Check” ble brukt for å kontrollere modellene.

Figur 37. Regelsjekk i Solibri Model Check

Det er kun ”Intersection Between Domains” som skal brukes. Dette fordi ”MEP Models Check” skal
brukes mot andre tekniske installasjoner som VVS og Ventilasjon. Jeg kontrollerte regelsettene og
det er kun ”MEP Models Check” som skal brukes, noe Solibri også er enig i.

Figur 38. Feil regelsjekk i forhold til disiplin
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Typiske feil som ble oppdaget var trafoer som kolliderte med bjelkelag. Når jeg har modellert, har jeg
ikke hatt muligheten til å koordinere installasjonen i forhold til bjelkelagene. Dette da jeg manglet
underlag for bjelker.

Figur 39. Trafo over himling kolliderer med bjelkelag

Kollisjoner med lamper mot skråtaket ble også oppdaget.
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I Solibri Model Checker er det muligheter for å lage sine egne regelsett for kontroll av modeller. Jeg
prøvde å lage mine egne regelsett, men jeg fikk det rett og slett ikke til å fungere.

Figur 40. Regelsett endring i Solibri Model checker

Etter modellsjekkingen ba jeg Stian og Pål om å sende over en 3D-DWG av bjelkelagene. Ved
importering av underlaget fikk jeg koordinert lysinstallasjonen med bjelkelagene. Det var veldig
oversiktelig å ha bjelkelagene som et underlag. I MagiCAD fins det et verktøy for kollisjonskontroll
som jeg har brukt for sjekk av installasjonen mot bjelkelagene. Verktøyet ligger under “MagiCAD
Electrical fanenViewCollision Controll”.

Figur 40. Verktøylinje for kollisjonskontroll
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Med verktøyet ”Collision Controll” er det mulig å kjøre en kontroll mot en importert 3D- DWG. Det er
mulig å bestemme hva den skal kollidere mot og en kan også bestemme avstand for toleransefeltet.
Toleransefeltet kan benyttes for å sjekke om noe ligger nært selv om det ikke
kolliderer. Setter du verdien til 50 i feltet Electrical vil det bety at alle installasjoner
som ligger nærmere enn 50mm markeres.

Figur 41. Innstillinger for kollisjonskontroll

Jeg brukte ”Collision Controll” for å sjekke lampene i forhold til bjelkelagene. Det viste seg å være to
downlights som var satt midt i bjelkelaget.

Figur 42. Kollisjonsjekk i MagiCAD
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”Collision Controll” ga meg muligheten til å finne feil og gi fra meg en modell som var tilnærmet
feilfri. Jeg fikk koordinert downlightsene i forhold til bjelkelagene uten problemer.

Figur 43. Lysplan 2.etasje

Tilslutt tok hele gruppen en felles kollisjonstesting i Solibri Model Checker. Dette var den siste
kontrollen for å være sikker på at modellene var feilfrie (As built).

Figur 44. Loftstue 2. etasje i Solibri Model Checker
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10. Arbeidstegninger
Arbeidstegninger og ferdigstilte IFC modeller har jeg brukt byggeweb til. Alle filene har revideringer i
tilfelle en ønsker å gå tilbake til tidligere revisjoner.
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11. Mengdeliste
Ved eksport av mengder i forhold til romsoner (IFC) i MagiCAD bør man se gjennom listen ved utskrift
(se vedlegg). Jeg opplevde at det manglet produkter i mengdelisten min. Det viste seg at MagiCAD
kun tar ut mengder av produkter plassert innenfor romsonene, alt utenfor blir ikke tatt med. Ved
eksport av mengdelister er det flere valgmuligheter. Problemet kunne vært løst ved å velge en annen
variant ved utskrift. Som for eksempel Current drawing i stedet for All rooms of the current drawing.

32

Modellsjekking Zoubair El Idrissi Eksamen 2011 1BIM-I

12. Byggforsk/NEK 400 2010
I modelleringen av det elektriske anlegget har jeg tatt hensyn til NEK 400 2010 og byggforsk.
Siden ”Blåbærlia” er en boliginstallasjon, har jeg tatt utgangspunkt i NEK 400-8-823. Normen gir
retningslinjer for elektriske installasjoner i boliger. Installasjonen tar ikke for seg varme, men kun lys
og stikk.

•

12.1 Plassering av transformator

231 Generelt. Spesielt av hensyn til spenningsfall bør transformatoren plasseres slik at maksimal
kabellengde på sekundærsiden (mellom trafo og armatur) ikke overstiger 2 m. Av samme grunn bør
også ledningene mellom trafoen og hver downlight ha tilnærmet
samme lengde.
Ved plassering av downlights i forhold til trafo har jeg derfor
passet på at kablene trukket i mellom ikke overskrider 2m (figur
23).

•

12.2 Allpolig brudd i våtrom

Alt fastmontert elektrisk utstyr skal kunne frakobles allpolig ved
hjelp av betjeningsbrytere. Det fins enkelte unntak for
kurser/utstyr beskyttet med SELV. Det er derfor valgt 2-polet
bryter i bad (figur 24), slik at alle spenningsførende ledere kan
brytes. Det vil for eksempel gjøre det mye tryggere å skifte
lyspærer. Allpolig brudd trengs som regel når ytrepåvirkning er
utover det normale. I dette tilfellet er det vann (bad).

Figur 23. Målsetting mellom downlights og trafo

Figur 24. 2-polt bryter i bad
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•

12.3 Stikkontaktuttak i bolig

For å beskytte mot brann pga overbelastning/varmgang og redusere bruken av skjøteledninger og
skjøtekontakter (høy risiko for skade pga. ytre påvirkninger), skal det som spesifisert i avsnittene
823.536.02 – 823.536.08, monteres et minimum antall faste stikkontakter i de ulike rom og områder i
en bolig. Plasseringen av uttakene skal fordeles over hele rommet, men skal også tilpasses planlagt
plassering av utstyr og planlagt møblering i rommet.
Stue/arbeidsrom/soverom/oppholdsrom: Det skal monteres minst to uttak(dobbelstikk) pr
påbegynte 4m2 gulvareal. I eksempelet mitt (figur 25) har jeg
tatt med et av soverommene hvor arealet er på 10,6m2. Jeg
har da plassert ut 3 doblestikk som skal gi god nok
dekningsgrad for uttak i det rommet.

Utvendig: På en veranda/ balkong skal det minimum være
montert 2 uttak. Jeg har derfor valgt å plassere et dobbelstikk
i balkongen (figur 26).

Figur 25. Stikkuttak soverom 2 plan 2

Figur 26. Dobbelstikk ute på balkong plan 2
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•

12.4 Utstyr som krever fast tilkobling

Varmtvannsberedere på 2000 W eller mer samt boblebad og steamdusj skal være fast tilkoblet.
Beredere står under maks belastning over lengre tid og man har erfart varmgang på stikkontakter og
støpsler for beredere. Derfor har Jonas og jeg valgt at uttak for VVB i kjeller skal ha en koblingsboks
fremfor en stikkutakk som det var tidligere. På denne måten har vi sikret oss mot den nye normen
(figur 27).

Figur 27. Koblingsboks for fastmontert tilkobling av VVB
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Oppsummering

Jeg har hatt fokus på samarbeid og informasjonsflyt gjennom eksamensperioden og har oppdaget
nye muligheter ved samarbeid. Utfordringer som struktur og koordinering mellom Jonas og meg har
vært en lærerik opplevelse jeg kommer til å ta med meg videre.
Hovedfokuset har vært modellsjekk og dette har jeg bevisst arbeidet mot hele veien. Jeg har valgt å
la problemstillingen gå gjennom hele oppgaven. Skulle gjerne ha bearbeidet det ytterligere, men
underveis i modelleringen har jeg hatt kontroll på installasjonen min ved å ha utført interne
kollisjonstester før IFC- eksport. Jeg har kontrollert modellens beliggenhet i forhold til andre fag og
passet på at jeg har modellert korrekt i forhold til origo.
Regelsettene i Solibri var et av mine største ambisjoner å få til, men det gikk dessverre ikke som jeg
hadde planlagt. Jeg burde kanskje ha fokusert mer på temaet mitt og mindre på samarbeid, men på
den annen siden så angrer jeg ikke. Det å samarbeide på tvers har gitt meg utrolig mye kunnskap
både når det gjelder fagområdet og på det personlige plan.
Konklusjon rundt modellsjekking:
Jeg har kommet med noen konklusjoner gjennom rapporten som beskriver mine erfaringer rundt
modellsjekking. Å ha god modelleringsstruktur samt kontroll på eksterne underlag er bør være
obligatorisk før en kan tenke på modellsjekk. Gode retningslinjer som for eksempel en CAD- manual
med riktige innstillinger vil være med på å sette krav til en modell. Eksterne programmer som Solibri
Model Checker, Naviswork og Tekla Bimsight vil kvalitetssikre modeller for feil. Men man får egentlig
ikke kvalitetssikret en modell godt nok uten å måtte koordinere med andre fagdisipliner. Ved å jobbe
med 3D- underlag gir det deg muligheten til å kvalitetssikre modellen underveis ved å kjøre
kollisjonstest i modelleringsprogrammet, som for eksempel MagiCAD.
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Vurderingskriterier
A. Den skriftlige planleggingen er utført i MS- project som gir en oversiktelig fremdrift med
milepæler. Selve fremdriften har gått veldig bra frem til slutten av prosjektet hvor jeg
begynte å stresse. Plan for backup har for det meste gått via Dropbox, men jeg har i tillegg
brukt ekstern hardisk i tilfelle det skulle skje noe med Dropbox.
B. Rapporten er oversiktelig og bra med forklarende tekst, og jeg føler jeg har fått med meg
viktige punkter. Deler av rapporten er godt dokumentert med refleksjoner, men dessverre
føler jeg at mer kunne vært gjort.
C. Byggforsk og NEK 400 har blitt brukt flittig gjennom prosjektet. Jeg har fått dokumentert
relevante ting som tar hensyn til min modellering.
D. Jeg har arbeidstegninger fordelt mellom lysplan og elkraft. Tegningene er oversiktelig med
tittelfelt. Tittelfeltet har dessverre for liten skrifttype, men ellers veldig oversiktelig. Jeg har i
tilegg fått lagt ved en detaljtegning med målsetting.
E. Jeg har god struktur både når det gjelder modellering og mappestruktur. Jeg har aldri hatt
problemer med at jeg ikke finner igjen filer. Modellen er oversiktelig med ”x-ref- lag” som er
låst for flytting. All informasjon i modellen er gjeldende og kan brukes til eksport av IFC.
F. Modellen fungerer og ser bra ut. Når det gjelder sammenstilling i Solibri og MagiCAD har det
gått veldig bra. Jeg fikk utført kollisjonsjekk med feil som jeg laget rapport ut av og lastet opp
på Dropbox. Kollisjonskontrollen i MagiCAD ble brukt ofte og fungerte uten problemer. Det
var kun utfordringer som oppstod og ikke feil.
G. Jeg hadde planer om å ta ut mengder i Solibri i tillegg til MagiCAD. Men siden jeg fikk
problemer med mengdeuttaket i MagiCAD valgte jeg heller å finne ut av problemet. Jeg fikk
skrevet ut en liste med mengder av installasjonen min.
H. Samarbeidet har fungert veldig bra med alle sammen. I etterkant kan en fundere over om det
ble litt mye fokus på samarbeid, men som nevnt tidligere følte jeg at dette var lærerikt. Jonas
og jeg prøvde oss på noe ”nytt” som har fungert utmerket! Samarbeidet mellom Stian og Pål
har gått knirkefritt og de har levd opp til forventningene. Det har ikke vært noe problem med
å nå hverandre gjennom prosjektet. Trengte noen hjelp så har jeg prøvd etter beste evne og
gjøre det jeg kan for klassen og på BIMtekniker forumet.
I.
J.

Framføringa må bli bra da jeg føler at rapporten ikke har levd opp til mine forventinger.
Levering innen tidsfrister har vært på grensen hele veien. Det går ikke på dårlig arbeidsmoral
i det hele tatt, men det har bare ikke fungert slik jeg hadde håpet.
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Vedlegg
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Room

Mengdeliste Plan 2 Blåbærlia
Beskrivelse
Antall

Soverom 1
Soverom 1
Soverom 1
Soverom 1
Soverom 1
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 3
Soverom 3
Soverom 3
Soverom 3
Loftstue
Loftstue
Loftstue
Loftstue
Loftstue
Loftstue
Loftstue
Loftstue
Trapp
Trapp
Trapp
Trapp
Bad
Bad
Bad
Bad
Bad
Bad
Bad
Bad

PR 2x2.5 CU
PN 2x1.5+j CU
Pendelhengt fast tilk.1x28W
Jordet topolet 2-veis m/boks
Bryter 1-polet m/boks
PR 2x2.5 CU
PN 2x1.5+j CU
PN 2x2.5+j CU
Jordet topolet 2-veis m/boks
Bryter 1-polet m/boks
PR 2x2.5 CU
PN 2x1.5+j CU
Jordet topolet 2-veis m/boks
Bryter 1-polet m/boks
PR 2x2.5 CU
PLS 90 2x1.5
PN 2x1.5+j CU
PN 2x2.5+j CU
Downlight innfelt., ikke fast
Jordet topolet 2-veis m/boks
Koblingsboks skjult
Transformator
PR 2x2.5 CU
PN 2x1.5+j CU
PN 2x2.5+j CU
Dimmer m/boks
PLS 90 2x1.5
PN 2x1.5+j CU
PN 2x2.5+j CU
Downlight innfelt., ikke fast
Armatur over speil
Bryter 1-polet m/boks
Dimmer m/boks
Transformator

Lm
2
3
1
3
2
3
2
1
3
1
2
2
2
1
6
6
5
1
8
2
1
3
1
1
1
1
3
2
2
3
1
1
1
1

9.5
10.0

11.2
4.9
0.3

9.5
4.3

12.7
6.3
5.6
2.5

2.3
2.7
2.5
3.2
4.1
2.1

1. 6. 2011

JOZO
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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

[Skriv inn tekst]
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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):

[Skriv inn tekst]
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Kabelbro oppsett:
Ved bend skal denne utformingen benyttes.

Hvis kabelbroene krysses,



Kabel oppsett:

Hvis kabler krysser,



skal ”break cable route” benyttes.

Kabelføringer:

Hvis mulig skal

Side 6

skal ”cabel tray crossing” benyttes.

”device connections” benyttes.

[Skriv inn tekst]
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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:
E:
P:
K:
433.1
A1

Blåbærlia
RIE
Plan
Kjeller
Elkraft
Under prosjektering

2. Disiplin
E

Elektro

3. Tegningstype
Bokstavkode
P
S
D
K
SK

Beskrivelse
Plan
Snitt
Detaljer
Kursfortegnelse
Skjemaer

4. Etasje definering
Etasje
K
1
2

Beskrivelse
Kjeller
1. etasje
2. etasje

5. Installasjonstype
Installasjonskode
433.1
433.2
433.3

Plan definering
Elkraft
Lysplan
Trekkerør Elkraft

6. Revisjonsnummerering:
Revisjonsnummer
A1, A2…
AA, AA1..

Prosjektfase
Under prosjektering
Som bygget

[Skriv inn tekst]
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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.
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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?

Sak 3

Møblering?

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?

Sak 2

Sak 3

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.
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?

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: 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?

Sak 3

Møblering?

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?

Sak 2

Sak 3

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.
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?

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

Sak 3

Åpent punkt

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

Sak 1

God stemning i begge gruppene.

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.

Sak 3

Åpent punkt
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

Sak 3

Himlinger

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

Sak 1

Sak 2

God stemning i begge gruppene.

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.
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.
Sak 3

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

X
Referent

Elkraft kollisjon

Model Name
Checker
Organization
Date
2011‐05‐25‐KL‐16‐10‐ Elkraft
2011‐05‐25‐KL‐07‐17‐Blåbær

2011‐05‐25‐KL‐16‐10‐ Elkraft
Zoubair
May 26, 2011
Date: 2011‐05‐26 17:21:04 Application: MagiCAD‐E 2010.11 IFC: IFC2X3
Date: 2011‐05‐25 07:18:06 Application: ArchiCAD 14.0 IFC: IFC2X3

Elkraft kollisjon
Number
Id
1
EL +
ARK1

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

Date
Author
26-May-2011 Zoubair

Picture

Issue comment

Koblingsboks kolliderer med drager!

Responsibilities
Zoubair

Action Required

Action Taken

Koblingsboks må flyttes vekk fra
drager!

Status
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

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

OK

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!!!!

Sjekk mot bindingsverk

Model Name
Checker
Organization
Date
2011‐05‐25‐KL‐16‐10‐ Elkraft
2011‐05‐25‐KL‐07‐17‐Blåbær
2011‐05‐27‐KL‐12‐00‐Wall Frames med

2011‐05‐25‐KL‐20‐10‐ Elkraft
Jonas og Zoubair
JoZo
May 27, 2011
Date: 2011‐05‐26 17:21:04 Application: MagiCAD‐E 2010.11 IFC: IFC2X3
Date: 2011‐05‐25 07:18:06 Application: ArchiCAD 14.0 IFC: IFC2X3
Date: 2011‐05‐27 12:08:51 Application: ArchiCAD 14.0 IFC: IFC2X3

Sjekk mot bindingsverk
Number
Id
1
EL +
RIB7

2

EL +
RIB12

Location
0. 1. Etasje
Stue[13]

Date
Author
27-May-2011 Zoubair

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

27-May-2011 Zoubair

Picture

Issue comment

Downlights kolliderer med bjelkelag

Trafo kolliderer med bjelkelag

Responsibilities
Jonas

Jonas

Action Required

Action Taken

Status

Downligts og trafo flyttes i forhold til
bjelker

OK

Trafo flyttes i forhold til bjelker

OK

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

As Built

Model Name
Checker
Organization
Date
2011‐05‐27‐KL‐12‐00‐Wall Frames med
2011‐05‐25‐KL‐16‐10‐ Elkraft
2011‐05‐25‐KL‐10‐35‐Uten Tak‐Blåbær

2011‐05‐25‐KL‐07‐17‐Blåbær
Zoubair
May 27, 2011
Date: 2011‐05‐27 12:08:51 Application: ArchiCAD 14.0 IFC: IFC2X3
Date: 2011‐05‐27 17:30:54 Application: MagiCAD‐E 2010.11 IFC: IFC2X3
Date: 2011‐05‐25 10:37:24 Application: ArchiCAD 14.0 IFC: IFC2X3

As Built
Number
1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Id

Location
(C) 2011-05-25-KL10-35-Uten TakBlåbær, (B) 2011-0527-KL-12-00-Wall
Frames med Himling
og SponGulv-Blåbær
(C) 1. 2. Etasje, (C)
(C) 2011-05-25-KL10-35-Uten TakBlåbær, (B) 2011-0527-KL-12-00-Wall
Frames med Himling
og SponGulv-Blåbær
(C) 1. 2. Etasje, (C)
(C) 2011-05-25-KL10-35-Uten TakBlåbær, (B) 2011-0527-KL-12-00-Wall
Frames med Himling
og SponGulv-Blåbær
(C) 1. 2. Etasje, (C)
(C) 2011-05-25-KL10-35-Uten TakBlåbær, (B) 2011-0527-KL-12-00-Wall
Frames med Himling
og SponGulv-Blåbær
(C) 1. 2. Etasje, (C)
(C) 2011-05-25-KL10-35-Uten TakBlåbær, (B) 2011-0527-KL-12-00-Wall
Frames med Himling
og SponGulv-Blåbær
(C) 1. 2. Etasje, (C)
(C) 2011-05-25-KL10-35-Uten TakBlåbær, (B) 2011-0527-KL-12-00-Wall
Frames med Himling
og SponGulv-Blåbær
(C) 1. 2. Etasje, (C)

Date
Author
27-May-2011 Zoubair

Picture

Issue comment

Trafo og downlights ligger korrekt
plassert i tv stue

Responsibilities
ELEC

Action Required

Action Taken

Status
Resolved

27-May-2011 Zoubair

Oversikt tv stue

ELEC

Resolved

27-May-2011 Zoubair

El inst for kjøkken

ELEC

Resolved

27-May-2011 Zoubair

Downlights korrekt plassert i loftstue

ELEC

Resolved

27-May-2011 Zoubair

Lys og stikk ute er på plass

ELEC

Resolved

27-May-2011 Zoubair

Lampene i soverommene er byttet ut
med stikk for lampe uttak

ELEC

Resolved

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 plasVHUW på loftstue

Lys og stikk ute er på plass

Lampene i soverommene er byttet ut med stikk for lampe uttak

ID
1

Aktivitetsnavn

Varighet

Eksamen 2011- BIM-I-FiO

2

Start

Slutt

fr 20. m lø 21. m sø 22.

ma 23.

ti 24. m on 25.

to 26. m fr 27. m lø 28. m sø 29.

ma 30.

ti 31. m on 01. j to 02. ju fr 03. ju lø 04. ju sø 05. j ma 06. j ti 07. ju on 08. j to 09. ju

8 dager ma 23.05.11 on 01.06.11

Tverrfaglig Oppstartsmøte 5 dager ma 23.05.11

fr 27.05.11

3

Kollisjonsmøte ARK og EL Del 1

0,1 dag on 25.05.11 on 25.05.11

4

Kollisjonsmøte ARK og EL Del 2

0,1 dag

5

Kollisjonsmøte EL og VVS

6

Opplasting av Tegninger og modeller

0,01 dager

ma 23.05.11

ma 23.05.11

7

Opplasting av Tegninger og modeller

0,01 dager

ti 24.05.11

ti 24.05.11

8

Opplasting av Tegninger og modeller

0,01 dager

on 25.05.11

on 25.05.11

9

Opplasting av Tegninger og modeller

0,01 dager

to 26.05.11

to 26.05.11

10

Opplasting av Tegninger og modeller

0,01 dager

fr 27.05.11

fr 27.05.11

15

Personlig fremdrift

8 dager

ma 23.05.11

on 01.06.11

16

Prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan

1 dag

ma 23.05.11

ma 23.05.11

17

Modellering

4 dager

ti 24.05.11

fr 27.05.11

18

Byggforsk/NEK 400 2010

4 dager?

ti 24.05.11

fr 27.05.11

19

Visualisering

1 dag?

fr 27.05.11

sø 29.05.11

20

Mengdeuttak

1 dag?

fr 27.05.11

sø 29.05.11

21

Utskrift

1,5 dager

ti 31.05.11

on 01.06.11

22

Rapport kontroll og innlevering

1 dag

on 01.06.11

on 01.06.11

23

Fremføring

5 dager?

to 02.06.11

on 08.06.11

24

Rapport

6 dager

ti 24.05.11

ti 31.05.11

fr 27.05.11

fr 27.05.11

1 dag ma 30.05.11 ma 30.05.11

11
12
13
14

Prosjekt: Fremdriftsplan
Dato: ma 30.05.11

23.05

01.06

Prosjektsammendrag

Personlig fremdrift

Tidsfrist

Milepæl

Deling

Viktig!!
6

