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Oppgavetekst

Eksamen 2012 - 1BIM-I
Fagskolen i Oslo

Eksamensperiode: Tirsdag 22.mai – torsdag 31.mai, fremføring 5.-7.juni.
Det er satt opp tre ulike temaer for BIM-I. Det foreligger 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.
Blant mange ting som skal leveres inn, vil vi særlig gjøre oppmerksom på følgende: Det leveres minst
en IFC-fil beregnet for kalkulasjon.
Vi oppfordrer til samarbeid mellom klassene.

Temaer du kan velge mellom:
1. Modellsjekking og kvalitetskontroll
2. Mengder/kalkulasjon
3. Samhandling og prosess med BIM
Det skal leveres to papirrapporter.
Rapporten bør inneholde:

1. Forside
2. Innholdsfortegnelse
3. Dette arket
4. Fremdriftsplan(er)
5. Sammendrag
6. Logger med bilder og fotografier. Legg vekt på å verifisere resultatene.
7. Oppsummering av prosjektet, svar på problemstillingen(e); refleksjoner!
8. Kildehenvisning / ”Takk til…”
9. Egenvurdering/gruppevurdering (svar på pkt A-H under)
10. Vedlegg (bl.a. tegninger)

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Tidsfrister:
• Fremdriftsplan + kort prosjektbeskrivelse (levert på papir og på Fronter) –
Tidsfrist: Onsdag 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 RVT, SMC, IFC osv) inni en zippa pakke: ”ditt navn –
Eksamen 1BIM-I 2012”. Det leveres minst en IFC-fil beregnet for kalkulasjon.
Tidsfrist: Torsdag 31.mai kl 15:00
• Framføring skjer 5.-7.juni fra kl.08:00. Hver student får ca 20 minutter.
Rekkefølgen på framføring blir trukket mandag 4.juni og lagt ut på Fronter under mappa Prosjekter –
Eksamen. Det skal framføres individuelt.

Vurderingskriterier:

A. Skriftlig planlegging, plan for backup, dokumentasjon av backup, kommunikasjon,
samarbeid, hjelp, bruk av Byggeweb eller tilsvarende måter for filutveksling.
B. Kreativitet, testing, løsningsorientering.
C. Uttak av mengder, kalkulasjon, kontroll og sammenstilling av arbeidet i
Solibri/Navisworks, modellstruktur.
D. Verifisering av resultater.
E. Rapportens utforming og refleksjoner over eget arbeid, har du svart på
problemstillingen(e), egenvurdering, levering innen tidsfrister.
F. Bruk av ArchiCAD TeamWork/Revit Collaboration/samarbeidsfunksjoner i DDS eller
andre samarbeidsfunksjoner, Byggforsk, standarder.
G. BIM-Modellen/tegningene med målsetting, definering av bruksområder.
H. Framføringa. (Obligatorisk)

Lykke til!
Fagskolen i Oslo – BIM-tekniker
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Innledning-Tema
Jeg har i dette prosjektet valgt å innlede et samarbeid med Yassir Fayyaz i BIM-K. Vi har valgt;
Tema nummer 3, Samhandling og prosess med BIM.
Yassir og jeg har i forkant av eksamen, i håp om at samarbeid eller informasjonsflyt er et av temaene,
vært i dialog med BIM Solutions as og BIM Consult as.
Jeg hadde tidligere håpet på å skaffe lisens/software på et program som heter ArtrA, et program hvor
man kan berike en modell med informasjon som kan benyttes videre i driftsfasen.
Dette lot seg ikke gjøre før eksamen, men Øyvind Kjøllesdal og Harald Onarheim hos henholdsvis BIM
Consult as og BIM Solutions as inviterte både Yassir og meg til et møte på SKYPE, hvor vi skulle se på
alternativ programvare.
Vi ble under møtet tipset om at vi kunne se nærmere på en programvare med navn dRofus.
Etter SKYPE-møtet fikk vi kontaktinformasjon til Ole Kristian Kvarsvik hos Nosyko as.
Nosyko as er leverandør og utvikler av en programvare med navn dRofus.
dRofus er et program hvor man tilknytter informasjon til rom, rommets funksjon samt informasjon
om utstyr som rommet skal inneholde.
Vi syntes begge dette hørtes spennende ut og tok kontakt med Nosyko as.
Vi ble invitert til deres kontor for et møte og fikk tilgang til dRofus under eksamensperioden.
Hverken Yassir eller jeg har tidligere brukt dette programmet, og beveger oss inn på «urørt mark».
Våre kontaktpersoner hos Nosyko as er Ole Kristian Kvarsvik og Åsmund Johansen.

Møte hos Nosyko as, onsdag 2012-05-16. Bilder tatt med Lars Petter sin iPhone
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Sammendrag
Denne eksamensoppgaven er basert på tema «samhandling og prosess i BIM» og tar utgangspunkt i
en todelt problemstilling i romfunksjonsprogrammet dRofus.
Jeg har i denne oppgaven jobbet i gruppe med Yassir Fayyaz i BIM-K. Vi har også fått god veiledning
av Ole Kristian Kvarsvik hos Nosyko as, som utvikler programmet dRofus.
Gruppen har tatt for seg 3 leiligheter i et større boligprosjekt i Oslo som heter Fossumhagen.
Prosjektet er i dag ferdigstilt fra entreprenør AF gruppen.
Hensikten med denne oppgaven er å se hvorvidt vi kan få informasjon i et byggeprosjekt til å flyte
mellom RIB/Byggherre og RIV.
Yassir har modellert de 3 leilighetene i henholdsvis 1, 2 og 3 etasje og jeg har modellert hovedtilførsel
for vann og avløp i sjakter.
Utgangspunktet for min del av oppgaven, som også var en del av min problemstilling, var å se
hvorvidt jeg som RIV kunne høste informasjon fra RIB/Byggherre i dRofus, slik at jeg kunne
dimensjonere røranlegget og modellere dette.
Dette lar seg løse godt i dRofus, men jeg var usikker underveis hvorvidt dette var en oversiktlig måte
for RIV å hente ut informasjon, men etter hvert som jeg ble mer kjent med programmet og fant ut
hvordan man kunne hente ut «spesialsydde» rapporter, fant jeg mer nyttigheten og verdien i et slikt
program.
Etter hvert som jeg jobbet meg igjennom dRofus skled jeg mer over i del to av problemstillingen hvor
jeg skulle se hva slags informasjon jeg som RIV kunne tilegne prosjektet i dRofus etter
prosjekteringen.
Jeg mener at når informasjonsnivået kommer hit, hvor rådgivende og/eller entreprenører tillegger
sin prosjekterte informasjon og FDV og bildedokumentasjon dRofus viser seg fra sin beste side.
I tillegg til at dette er et meget nyttig verktøy gjennom hele prosjekteringsfasen, kan informasjonen i
programmet bli nyttig senere i byggets levetid ved at detaljert informasjon kan hentes frem i de
enkelte rom eller bygningsdeler, samt at programmet kan fungere som FDV database.
I tillegg kan legge prosjektet «sovende» på en server, slik at ved en eventuell rehabilitering i
fremtiden, kan meget nyttig informasjon hentes frem og gjøre prosjekteringen av en slik
rehabilitering både tids – og pengebesparende.
Jeg har, på bakgrunn av informasjonen Yassir har tillagt i dRofus, modellert hovedtilførsel av vann og
avløp i DDS og vi har sammenstilt våre modeller i Solibri.
Jeg kunne gjerne tenkt meg og jobbet mer med dRofus i etterkant av denne eksamen, da
programmet er så mye mer enn vi rekker over i en kort eksamensperiode.
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Problemstilling
Da dette prosjektet innebærer at jeg begir meg ut på programvare som er helt ukjent for meg,
kommer fokus under denne eksamen til å være bruken av dRofus samt hvordan RIB og RIV kan få
informasjonen i et slikt prosjekt til å flyte og ikke minst komme til nytte.
På bakgrunn av dette vil min problemstilling se slik ut:





Hvordan kan jeg som RIV høste informasjon, via dRofus,
fra RIB/Byggherre (Kravspesifikasjon) for å kunne dimensjonere og modellere hovedtilførsel
av vann og avløpsledninger i sjakter?
Hva må jeg som RIV tillegge av informasjon i dRofus for at RIB/Byggherre kan kvalitetssikre
hva som er prosjektert?

Gruppen
Under denne eksamen består gruppen av kun to personer. Yassir Fayyaz og meg selv.
Vi kommer fra hver vår faglige bakgrunn, og ønsker å se hvorvidt vi kan få korrekt informasjon til å
flyte mellom to fagområder i et BIM-prosjekt.

Lars Petter Segerstrøm

Yassir A. Fayyaz

Gruppens logo
Jeg mener at et slikt eksamensprosjekt bør ha en egen logo, og laget derfor en enkel, men grei, logo i
Adobe Illustrator.
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Prosjektbeskrivelse/fakta
Vi har i dette eksamensprosjektet valg å bruke underlag fra Fossumhagen. Da vi skal benytte oss av
romprogram og fokusere på informasjonsflyt blir det ikke en ren modelleringsoppgave.
Vi valgte derfor «helt tilfeldig» Hus 1 i prosjekt Fossumhagen.
Jeg har aldri tidligere hørt om prosjektet Fossumhagen, men valgte å lete opp en del informasjon på
nettet for å få et bilde av hva vi nå begir oss utpå.

«Fossumhagen er navnet på det nye boligprosjektet
som vil få en sentral beliggenhet på tomten vis a vis
Stovner Senter med adresse til Fossumveien.
Fossumhagen består av 128 selveierleiligheter, fordelt
på Hus 1, 2, 3 og 4. Boligene danner et privat og skjermet indre atrium som skal opparbeides og beplantes på
en slik måte at beborene vil få ulike oppholdssoner. Atriet vil by på et godt utemiljø - en møteplass mellom
naboer hvor det kan tilrettelegges for sosiale aktiviteter.
I tillegg til utearealer i atriet er det tilrettelagt for opphold på eiendommen også utenfor atriet. Boligene har
inngang fra svalgang via trapperom med heis (med unntak av underetasje i Hus 4). Felles parkeringsanlegg
med boder og tekniske rom er lagt under atriet med heis direkte opp til hvert etasjeplan (For Hus 4 via
hovedinngang/heis i Hus 1 - underetasjen i Hus 4 vil kun få trappeadkomst).
Bydelen Stovner kan skilte med et stort og variert tilbud innen kultur, sport og fritid. Idylliske Øvre Fossum Gård
som er bydelens eget kulturhus, 9-hulls golfbane, ridesenter og flott turterreng sommer som vinter med fine
skimuligheter i Lillomarka, Østmarka og Gjelleråsmarka med et godt utbygget løypenett og med flere lysløyper.
Nærhet til Stovner Senter med alle typer forretninger, servicetjenester og annen næringsvirksomhet. Det er et
godt kollektivtilbud i umiddelbar nærhet med T-bane og bussholdeplass like utenfor døren. I tillegg skal
nærområdet rustes opp med blant annet ny T-banestasjon, og Linjeparken foran Stovner senter skal
oppgraderes til et trivelig parkområde til glede for bydelens innbyggere.»

Om utvikleren:
Selger er Stovner Utvikling AS. Stovner Utvikling AS har som eneste formål å bygge ut og selge prosjektet
Fossumhagen. Selskapet er eiet av AF Gruppen Norge AS, Trond Mohn og Brdr. Jensen AS.
Entreprenør på Fossumhagen blir AF Gruppen Norge AS, avd. Oslo. AF Gruppen er en stor aktør innenfor
boligbygg, næringsbygg og offentlige bygg i Norge.
Eiendomsplan Management AS er forretningsfører og daglig leder for prosjektet. Eiendomsplan har spesialisert
seg på boligbygging i Osloregionen og har de senere årene hatt ansvaret for en rekke store boligprosjekter.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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HUS 1 - Fossumveien 64
«Salgstrinn 1 utgjør 26 leiligheter i bygg over 4 etasjer (pluss underetasje) - bygget vender ut mot Fossumveien
og Linjeparken. Dette huset har en optimal beliggenhet i forhold til sol og lys, og tilbyr moderne leiligheter med
store sydvest vendte balkonger - de øverste leilighetene vil få flott utsyn mot syd og vest. Det planlegges
publikumsrettet virksomhet i byggets underetasje.»
«Hus 1 er sluttsolgt.»

Eksempel på planløsning i en av de solgte leilighetene i Hus 1:

Fakta, bilder og logo er hentet fra prosjektets webside; www.fossumhagen.no

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Byggeweb/Dropbox
Gruppen har opprettet et prosjekt på Byggeweb. Dette for å utveksle filer under eksamensperioden.
Vi vil her kunne utveksle modellfiler og IFC.
I tillegg har vi opprettet en mappe på Dropbox for å utveksle enklere filer og bilder.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Plan for Backup
Jeg har utviklet følgende plan for å sikre eget arbeid i eksamensperioden:
Jeg har opprettet en prosjektmappe for prosjektet i min skolemappe, hvor alle filer som omhandles
av dette prosjektet blir lagret. Det blir hver time i løpet av dagen tatt Backup av denne mappen via
Synctoy til Dropbox. Jeg har i tillegg en ekstern harddisk hvor samme mappe blir tatt Backup av to
ganger daglig.

Gruppen har en felles mappe på Dropbox, hvor både Yassir og jeg har kopi av dokumenter og
utveksler filer.

I tillegg har vi en Backup av modellfiler etter hvert som vi legger disse ut på Byggeweb.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Fremdriftsplan eksamen
Aktivitet

Tir. 22/5

Ons. 23/5

Tor. 24/5

Fre. 25/5

Helg

Man. 28/5

Tir. 29/5

Ons. 30/5

Tor. 31/5

5-7 juni

Buffer for uforutsette ting
Starte eksamen –
problemstilling
Forberedelser/
fremdriftsplan
Sammenstilling i
Solibri
Gruppemøter/
Eksternt møte
Rapport/logg
Bruk av rørhåndbok/forskrifter
dRofus
Modellering DDS
Kildehenvisning
Egenvurdering
Målsette tegninger/
Mengdeuttak
Utskrift/Fronter/
Innbinding
Fremføring

Tidsfrister:

Fremdriftsplan/problemstilling – onsdag 23/5 kl. 15:00
Rapport, samt tegninger på papir/Fronter – torsdag 31/5 kl.15. OBS: 2 eksemplarer på papir

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Om dRofus
dRofus er et avansert planleggingssystem for bruk i alle byggeprosjekter. Verktøyet benyttes i dag i et
stort antall prosjekter i Norge, Sverige, Danmark, Nederland og USA.
Stadig flere byggherrer, entreprenører, arkitekt- og prosjekteringsfirmaer tar i bruk dRofus og TIDA.
Programmene er i ferd med å etablere seg som standard i norsk byggebransje.
dRofus støtter sentrale arbeidsprosesser i et byggeprosjekt:





Planlegging og kartlegging av arealer, rom og funksjoner
Romfunksjonsprogrammering, registrering og kontrollering av kravene til hvert rom
Utstyrsplanlegging, kostnadskontroll og innkjøp av utstyr
Sjekk av samsvar mellom program og modell via IFC

Ved innføring av BIM er nødvendigheten av riktig og tilgjengelig informasjon blitt enda viktigere.
dRofus har støtte for å utveksle data gjennom IFC. Dermed kan programmet både gjøre sjekker av
prosjektert modell opp mot programmerte krav, og berike IFC modellen med data fra dRofus slik at
kravdata er tilgjengelig i BIM.
Alle data overføres over internett og lagres sentralt. Alle aktører har derfor tilgang til oppdatert data
til enhver tid. dRofus hjelper deg å holde oversikt og kontrollere informasjon, I’en, i BIM.

Fakta og foto er hentet fra www.drofus.no

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Onsdag 2012-05-23
Møte hos Nosyko as
Vi startet dagen i dag med et møte med Ole Kristian Kvarsvik hos Nosyko as.
Vi hadde avtalt dette møtet i forkant av eksamen slik at vi kunne ta med våre problemstillinger og få
litt starthjelp med dRofus.
Dette da vi, som tidligere nevnt, aldri tidligere har vært borti dette programmet ønsket noen tips om
hva programmet kunne brukes til rettet mot våre problemstillinger

Vi fikk en rask visning på prosjektor hvordan man kan legge til nye rom i dRofus, samt noen
retningslinjer om hva programmet kan brukes til og hvordan man kan begrense bruken til et slikt
prosjekt slik at vi ikke «roter oss bort» i programmet.

Yassir og Ole Kristian i dialog hos Nosyko as, onsdag 2012-05-23. Bilder tatt med Lars Petter sin iPhone

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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BIM retningslinjer
Vi har i dag utviklet retningslinjer for hvordan vi skal forholde oss under dette prosjektet.

«Hele skrivet ligger som vedlegg i rapporten»

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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dRofus
Oppstart
Vi har, som tidligere nevnt, fått opprettet et eksamensprosjekt i dRofus sin database for bruk under
eksamen.
Vi har fått tilgang til denne databasen ved å få tildelt et brukernavn og midlertidig passord. Dette
passordet må endres ved første innlogging.
Det første jeg gjorde var å laste ned dRofus programmet via www.dRofus.no

Etter en rask nedlasting er programmet installert på min PC, med eget ikon på skrivebordet:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Når programmet er installert og klart til bruk må jeg logge inn til en database for prosjektet.
Dette er gjort av Ole Kristian hos Nosyko as i forkant av eksamen. Han kalte prosjektet
«Eksamensoppgave Fagskolen»

Tjener, database og engangspassord ble tilsendt i forkant av eksamen via e-post:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Samarbeid om areal - leilighetene
Yassir og jeg brukte ettermiddagen i dag til å gå over arealer i leilighetene som vi skal forholde oss til
under eksamen.
Vi har sett, etter å ha gått over plantegningene over bygg 1 at det er to forskjellige typer leiligheter i
samme oppgang vi har sett for oss å modellere og legge til i dRofus.
Vi kommer til å forholde oss til 1, 2 og 3 etasje i samme oppgang der leiligheter i 1 og 3 etasje er like
tre-roms leiligheter og leiligheten i 2 etasje er en fire-roms leilighet.
Under vises plantegning av tre-roms leilighet i 1 og 3 etasje:

Under vises plantegning av fire-roms leilighet i 2 etasje:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Da det var heller dårlig med oppgitte mål på plantegninger gikk vi over alle rom med arealmålvertøyet i AutoCAD for å få inn riktige arealer i alle rom, slik at disse målene kan brukes i
romfunksjonsprogrammet i dRofus.
Dette gjorde Yassir og jeg i felleskap:

Bildet er tatt med Lars Petter sin iPhone

Alle arealmål vil bli lagt inn i det enkelte rom i dRofus når Yassir oppretter alle rommene hvor jeg
senere skal hente informasjon for dimensjonering og modellering.
Totalmål på leilighetene etter plantegning:
Tre-roms:
Fire-roms:

75m2
118m2

Dette er målene vi går ut i fra til tross for at det avviker noe fra salgsprospektet:

Prospekt hentet fra www.fossumhagen.no

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Torsdag 2012-05-24
Dokumentasjon av Backup
Jeg begynner i dagen med å dokumentere mine rutiner ved Backup av eksamen.
Som nevnt i plan for Backup har jeg alle filer under denne eksamen i en mappe på egen maskin som
heter «BIM2011». Denne mappen blir synkronisert hver time via Synctoy.
I tillegg kjører jeg en manuell Backup til ekstern harddisk, også via Synctoy:

Bilde tatt med Lars Petter sin iPhone

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Forberedelser i DDS
Jeg har i denne eksamensoppgaven ikke satt fokus på selve modelleringen, men heller
informasjonsflyt og samarbeid i BIM.
Jeg skal allikevel modellere hovedtilførsel til de tre leiligheten i sjaktene. Til denne modelleringen har
jeg valgt å benytte meg av programmet DDS-CAD.

Da Yassir nå er i gang med romfunksjonene i dRofus har jeg bestemt meg for å begynne med å
opprette et prosjekt og få inn underlag i DDS-CAD.
Opprette prosjekt
Jeg oppretter et nytt prosjekt i DDS-CAD som jeg kaller for «Fossumhagen – Eksamen»

Jeg endrer navn på etasjer slik at de stemmer overens med hva vi har kalt leilighetene:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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For at ikke jeg skal gjøre noen endringer på originalfilene jeg har på bygget, lager jeg en kopi av alle
etasjer og lagt inn en egen underlags-mappe i prosjektmappen i DDS:

Etter å ha lastet inn underlaget på 1 etasje i 1 etasje i prosjektet, dobbeltklikker jeg på under laget og
åpner for redigering:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Her velger jeg nytt origo, i henhold til gruppens BIM-retningslinjer:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Etter å ha lagt inn underlaget ser jeg umiddelbart at jeg ønsker å få fjernet en del informasjon fra
underlaget, dette da det er en del informasjon jeg ikke trenger i en slik VVS modell.
Jeg åpner lagene og skrur av informasjonen jeg føler er overflødig:

Etter å ha gått over lagene er det vesentlig mer ryddig i underlaget:

Prosessen gjentas i alle etasjer.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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For å få riktige etasjer i DDS henter jeg etasjehøyder i snitt-tegningene fra arkitekten:

Ut i fra snitt-tegninger ser jeg at etasjehøyden er 2,47m og det er en dekketykkelse på 263mm.
Denne informasjonen legger jeg inn i romoversikt i DDS:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Tittelfelt
Jeg gjør allerede nå klar tittelfelt slik at dette er klart når tegninger skal skrives ut.
Jeg forholder meg til de krav vi satt i «BIM retningslinjer» i starten av eksamen:
Tittelfelt skal inneholde:
 Prosjektets fase (Skissefase)
 Prosjektnavn (Eksamensprosjekt – Fossumhagen)
 Husnummer/leilighetsnummer (Hus 1, leilighet 1A)
 Faggruppe og type tegning
 Dato og tegningsnummer
 Målestokk
 Tegner/initialer

For å endre logo og legge til/fjerne punkter i tittelfelt i DDS må jeg åpne prosjektet «Tittelfelt og
logo» i prosjektmenyen:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Jeg må her trykke på «systemmappe» og gå inn det tittelfeltet som berører min yrkesgruppe. I dette
tilfellet ønsker jeg å endre på tittelfeltet som berører varme/sanitær, og etter en liste på dds.no har
jeg funnet ut at dette tittelfeltet heter Tf1312.bim:

Jeg åpner dette tittelfeltet og får her muligheten til å redigere dette med egen redigeringsmeny:

Her merker jeg enkelt DDS sin logo og trykker «delete»

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Jeg legger til logo for prosjektet i bruker-mappen i DDS slik at denne følger programmet:

Jeg setter inn bildefilen fra brukermappen:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Jeg velger «plasser med trådkors» for enkel plassering av logo:

For å endre størrelse gjøres dette under Plassering/Skalering/Rotering
Jeg lagrer tittelfeltet med lagre som og er obs på at dette lagres under samme brukermappe som
logo ligger i. Dette for at DDS kan foretrekke dette tittelfeltet fremfor originaltittelfeltet somligger i
system-mappen:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Når dette er gjort vil tittelfeltet se slik ut i prosjektet(Her er ingen info tilføyet, kun endret på logo):

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Fredag 2011-05-25
Hente informasjon fra dRofus
Jeg logger inn i dRofus for å hente ut informasjon om rommene i de forskjellige leilighetene som
Yassir har lagt til.

Når jeg går inn i romoversikten får jeg opp eksamensprosjektet som øverste ledd på «stigen».
Under ser jeg hvilke underkategorier Yassir har tillagt:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I

31

Eksamensprosjekt ved Fagskolen i Oslo – Fossumhagen
Under de to underkategorier ser jeg de forskjellige leilighetene Yassir har lagt til og kan ser hva slags
rom det er i de forskjellige leilighetene:

Når jeg går inn i hver enkelt leilighet kan jeg se rommene som kun tilhører denne leiligheten:

Her kan man igjen gå inn det enkelte rom for å se hvilke krav det stilles til rommet:

Jeg går her inn i mitt felt, Sanitær, gass, trykkluft.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Her ser jeg at Yassir (RIB/byggherre) har lagt inn hva som stilles som krav til badet i leilighet 1A:

Ut i fra denne informasjonen leser jeg at det på badet skal være vanntilførsel til:
 1 servant





1 opplegg for vaskemaskin
1 vegghengt klosett
1 dusjhjørne

Jeg ser samtidig at det skal være avløpstilknytning til alt utstyr samt sluk i gulv.

Dersom man ønsker disse spesifikasjonene i rapportform for å bygge en samlet rapport i PDF eller for
utskrift, kan en rapport enkelt eksporteres til PDF:

Rapport over bad i Leilighet 1A følger på neste side, samt som vedlegg i rapporten.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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«Alle rapporter fra dRofus ligger som vedlegg i rapporten»

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Endring i standardrom
Yassir har i dette prosjektet hatt jobben med å legge inn romdata og opprette standardrom slik at jeg
kan høste denne informasjonen for å prosjektere mitt felt.
Etter jeg i dag mottok romskjema fra Inge Handagard i AF gruppen, ser jeg noe vi har oversett.
Det skal tas med at både kravspesifikasjoner og romskjema har kommer i etterkant av
eksamensoppstart.
Vi har oversett at det skal være opplegg for husbrannslange i kjøkkenskap:

Utsnitt er hentet fra Romskjema Fossumhagen. Hele skjema ligger vedlagt i rapport

Får å legge til denne informasjonen må jeg inn i standardrom og endre informasjonen:

Jeg dobbeltklikker på rommene for å endre:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Jeg går inn i sanitærfeltet og legger til husbrannslange under vannforsyning med kran:

Når jeg nå har endret denne informasjonen i standardrommene, vil dette oppdatere seg i samtlige
leiligheter.
En ting som ikke er nevnt som jeg må sjekke, er om det skal være felles varmtvannsystem eller
varmtvannsbereder i hver leilighet.
Jeg går derfor inn i kravspesifikasjonen:

Det vil med andre ord si at det skal være en 120 liters varmtvannsbereder i alle leiligheter. I de store
skal det være bereder med ekstra element, men det påvirker ikke min dimensjonering av anlegget.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Baderomsmodul
Jeg vet at det i slike boligprosjekter i dag blir prosjektert baderom som ferdig moduler, noe jeg også
erindrer at det er i dette prosjektet.
Jeg har ingen anelse om hvilket fabrikat entreprenøren har benyttet seg av i dette prosjektet, men
jeg har funnet en leverandør av baderomsmoduler, og velger å referere til denne produsenten under
denne eksamensoppgaven.
Jeg skal forsøke å definere badet som en modul i dRofus, samt tillegge denne modulen FDV
dokumentasjon i romfunksjonsprogrammet.
Dette kommer jeg tilbake til senere i oppgaven.
Den leverandøren jeg vil referere til i løpet av oppgaven er Contech as, www.contech.no

Med slike baderomsmoduler er alt ferdig koblet i henhold til bestilling og man kobler kun avløp,
varmt og kaldtvann i sjakt.
Contech sine baderomsmoduler er typegodkjent av Sintef:

Foto og typegodkjennelse er hentet fra www.contech.no
Godkjenningen ligger også som vedlegg til rapporten

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Dimensjonering av røranlegg - vann
Jeg har med i min problemstilling at jeg skal dimensjonere hovedtilførsel av vann og avløp til
leiligheter i sjakter. Det vil si at jeg ikke kommer til å dimensjonere koblingsledninger i selve
leilighetene, men kun selve fordelingsledningene.
Anlegget vil bli dimensjonert i henhold til «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Tekniske
bestemmer»

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Da Clas Fischer i BIM-I har fått jobb i Hjellnes Consult as, har jeg fått tilgang til et Excel regneark for å
forenkle denne prosessen.
Dette skjemaet gjør det enkelt å taste inn antall tappesteder og resultatet kommer umiddelbart ut i
bunnen av regnearket.

«Skjemaer med utregning ligger som vedlegg til rapport»

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Jeg må begynne med alle tre leiligheter(det er opprinnelig fire etasjer, men vi har begrenset antall
leiligheter til de tre vi har valgt).
På denne måten får jeg dimensjonert røret i kjeller som skal forsyne alle leilighetene.
Deretter må jeg regne ut dimensjonen i hver enkelt leilighet for å kunne trekke fra etter hver leilighet
som blir «avgrenet».
Jeg bruker her listene jeg eksporterer fra romfunksjonsprogrammet i dRofus:

Da hoved-baderommene er identiske i alle leiligheter beregner jeg vannmengder og avløp fra denne
modulen kun én gang.
4-roms leiligheten har et klosettrom i tillegg til hoved-badet.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Ny avtale hos Nosyko as
I følge fremdriftsplan skulle gruppen hatt et gruppemøte i dag fredag. Vi hadde avtalt ved siste møte
hos Nosyko at vi også kunne ha dette møtet hos Nosyko as. Det var interessant for begge parter da vi
kunne få vist hvor langt vi hadde kommet på vei og eventuelt lufte spørsmål vi hadde.
Da Yassir og jeg i går, torsdag, så at vi kunne tenkt oss at det ville være greit å komme litt dypere inn i
dRofus før vi kunne ha et møte med eventuelle spørsmål, ble dette møtet flyttet til tirsdag
2012-05-29. Ideelt burde dette møtet vært på mandag, men da dette er 2. pinsedag ble det på
tirsdag.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I

41

Eksamensprosjekt ved Fagskolen i Oslo – Fossumhagen

Lørdag 2012-05-26
Dimensjonering vann
Jeg fortsetter der jeg slapp i går, og fullfører dimensjoneringen av hovedtilførselen av vann i sjakt til
alle tre leiligheter.
Jeg har benyttet meg av skjemaet til Hjellnes Consult as og dimensjonert vanntilførsel til hver enkelt
leilighet:

3-roms leilighet:

4-roms leilighet:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Jeg tar med disse tallene videre inn i et skjema for å dimensjonere stammen i sjakten:

Her ser jeg dimensjonen fra hovedstoppekran til første leilighet, til andre leilighet, og til siste.
Her er det kun relevant å dimensjonere kaldtvannsleding da hver leilighet har separat
varmtvannsbereder.

«Hele dimensjoneringen ligger som vedlegg i rapporten»

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Dimensjonering avløp
Jeg henviser også denne dimensjoneringen til «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp –
Tekniske bestemmer»
Dimensjoneringen av en slik stamme er veldig grei. Jeg tar enkelt og regner sammen
normalvannmengde fra alle installasjoner:

Jeg tar antall liter pr. sekund for alle leiligheter og leser av dimensjon i Tabell 14 i «tekniske
bestemmelser»

Ut i fra denne tabellen ser jeg at jeg må minimum ha et rør med innvendig diameter 80mm. (Ø90)
I dag bruker en rørlegger ikke lengre Ø90mm rør, men Ø110mm. I tillegg skal det, når det er klosett,
minimum være Ø110mm. En luftet ledning skal ha samme dimensjon hele veien over tak.
Denne sjakten skal altså ha en Ø110mm avløpsledning i støy og branndempende utførelse (MA)
(Jfr. Romskjema)

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Lastet ned IFC fra Byggeweb
Yassir er i gang med modelleringen og har lagt ut en IFC av dekkene på Byggeweb.
Jeg benytter denne for å få en tidlig sammenstilling i Solibri. På denne måten kan sjekke at vi har
felles origo samt at høyder stemmer.
Jeg får beskjed av RIB(Yassir) at det nå er lastet opp IFC:

Denne laster jeg ned på egen maskin, ned i eksamens-mappen jeg tar Backup av:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Søndag 2012-05-27
Lokaler for dagen
Skolen er stengt i dag, søndag og i morgen mandag grunnet pinse. Yassir har fått låne kontoret til BIM
Consult as, slik at vi kan samarbeide og jobbe effektivt.
Takk til Øyvind og gutta for lånet!

Bilder tatt med Lars Petter sin iPhone hos Bim Consult as

BIM Consult har lokaler i Brugata 1 i Oslo sentrum

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Test IFC-DDS
Før jeg begynner å modellere vil jeg modellere et stående rør i sjakten slik at jeg kan kontrollere at vi
har felles origo og jeg har riktige høyder i mine underlag i DDS.
Jeg setter ut rør som er gjennomgående i alle etasjer med start på 0 i 1 etasje:

Jeg setter sammen alle etasjer før jeg eksporterer IFC slik jeg får med hele rørets lengde:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Når dette er gjort, eksporterer jeg en IFC:

Denne navngir jeg i henhold til BIM-retningslinjer:

Som man kan se av bildet over, er det en helt vanvittig størrelse på dette lille røret når jeg
eksporterer det til IFC. Jeg får ikke åpnet det i Solibri en gang…
Jeg forsøker å skru av lag i DDS, men til ingen nytte. Størrelsen blir den samme uansett.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Postet spørsmål på Bimfag.no
Jeg fortsetter å prøve å feile, men la ut et spørsmål på forumet på Bimfag.no i tilfelle noen skulle ha
svaret umiddelbart.

Fortsatt alt for stor IFC
Jeg åpnet et nytt, blank, prosjekt i DDS og satt ut et tilsvarende rør på 7,3m og eksporterte en IFC fra
dette. Da blir resultatet helt annerledes:

Fra prosjektet…

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I

…sammenlignet med tilsvarende rør
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Jeg forsøker å slette hele rørstrekket og kontrollerer at det ikke er modellert noe annet ved å ta en
mengdeeksport:

Denne er tom og jeg forøker på nytt å modellere et stående rør fra dekke i 1 etasje til tak i 3 etasje:

Jeg tar igjen en mengdeeksport for å sjekke at røret er med og ikke noe annet:

Her er det med 7,8 meter avløpsrør, ikke noe annet…
Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Etter å ha vurdert fram og tilbake falt det plutselig inn i hodet mitt at jeg kan ha trykket feil på noe i
importeringen av underlagene.
Jeg mins at det kom opp en dialogboks ved importen hvor jeg ble forspurt om jeg ville konvertere
DWG-objekter til DDS-objekter.
Jeg lurer på om dette kan være årsaken, og det forklarer også de rare objektene som er synlige i 3D i
DDS:

Jeg mistenker nå at DDS eksporterer alle disse som objekter i en IFC, noe som gjør denne veldig stor.
I tillegg tror jeg at Solibri har vanskelig for å lage geometrien for disse objektene da det er her Solibri
krasjer når jeg forsøker å åpne den:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Løsningen…
Etter å ha trykket og lett en del, kom jeg plutselig på at jeg har vært borti dette tidligere en gang i
DDS. Jeg skulle til å legge inn underlag på nytt, da jeg plutselig så at under «sett inn fil» sto det
«inkluder i eksport»

Når jeg høyreklikker og velger «Ikke inkluder i eksport» ble størrelsen på IFC-filen helt annerledes:

Jeg postet løsningen på mitt eget problem på Bimfag.no slik at evt. andre med samme problem kan
se løsningen der…

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Sammenstilling i Solibri
Etter litt mer heftelser enn jeg hadde sett for meg for å sammenstille i Solibri er jeg nå klar for å sette
sammen IFC-modeller for kontroll.
Jeg åpner dekkene til RIB i Solibri og legger til min egen IFC for å dobbeltsjekke at jeg har riktig origo
og høyder.
Dette mener jeg er nødvendig operasjon i en modelleringsprosess for å kunne kontrollere modellene
før man modellerer for mye.
Jeg åpner IFC-filen fra RIB som jeg tidligere har lastet ned fra Byggeweb:

Her ser jeg også utsparingene hvor dekkene er. Den gjennomgående brede sjakten er den som ligger
bak den ene veggen på badet. Den enslige mindre sjakten er den som vil inneholde rør og ventilasjon
til klosettrom i den store leiligheten i 2 etasje.
Jeg legger til modell for å kontrollere at høydene jeg har lagt inn i DDS samt at vært felles bestemte
origo stemmer overens.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Røret dukket opp i sjakten, akkurat der jeg håpet det skulle:

Høyder ser også veldig riktig ut:

«Yassir (RIB) foretar en kontroll i Solibri før videre modellering»
Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Lastet opp RIV-IFC på Byggeweb
Jeg lastet min «test-IFC» på byggeweb.no slik at Yassir har denne dersom han ønsker å sjekke høyder
eller liknende:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Jeg glemte å trykke «ja» på at gruppemedlemmer skulle varsler ved opplasting av filer. Jeg måtte
derfor gjøre dette manuelt etterpå:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Mandag 2012-05-28
Jeg skal modellere ferdig stamme for vann og avløp i DDS i dag.
Jeg lar stammen stå der jeg satt ut «testrøret» da plasseringen av denne stammen avhenger av
detaljtegninger av baderomsmodulen og hvor denne har tilkobling.
Jeg setter på 2 stk. grenrør til hver etasje. Et grenrør på 110x110x110mm til baderomsmodulen og et
110x75x110mm til kjøkken.

Den store leiligheten i 2 etasje blir litt annerledes da kjøkkenet ligger på siden av sjakten fremfor rett
frem for den:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Når grenrør på avløp er satt inn ser det slik ut i DDS:

Oppriss fra front

Oppriss fra Høyre

Jeg setter også inn tilsvarende gren til klosettrom i 2 etasje:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Mangel i DDS
Jeg hadde sett for meg å prosjektere stammen til vann i sjakt i Mannesmann kobber(Pressfittings),
men det viser seg at DDS kun har pressfittings i stål og syrefast.

Når jeg går videre inn i biblioteket for å spesifisere hvordan kobber jeg kan velge mellom, ser jeg at
det kun er kobber for kapillarlodding og plastbelagte kobberrør(Prisol)

Dette er jo noe som vil gjøre utslag på en mengdeliste. Til tross for at deler for kapillarlodding og
pressfittings har tilsvarende egenskap, er det vesentlig prisforskjell på delene.
Det kommer ikke fler alternativer ved å velge «Søk i alle filter»
Jeg velger å modellere vanntilførsel i kobberrør for kapillarlodding.
Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Modellering vann
Jeg modeller hovedtilførsel av vann på tilsvarende måte som avløp ved at jeg setter av T-rør for
tilkobling baderomsmodul.
Jeg tar høyde for at det i et slikt prosjekt vil være én tilkobling for kaldtvann til vanntett rør i –rør
skap i baderomsmodulen. Tappepunkter utenom baderomsmodul vil bli tilkoblet fordelerskap med
rør i –rør.
Jeg modellerer rørstrekket i henhold til min tidligere dimensjonering:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Jeg tar også med en egen tilførsel i sjakt til klosettrom til tross for at jeg faglig mener denne får
tilførsel fra rør i –rør skap i baderomsmodulen:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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En IFC-eksport senere ser det slik ut i Solibri:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Tegninger DDS
Når jeg skal skrive ut tegningene over denne installasjonen vil skrive ut dette som deltegninger. Dette
da det er et stort bygg hvor jeg kun har modellert i endeleilighetene og ser på det øvre bygget som
overflødig.
Disse tegningene vil bli skrevet ut som RIV tegninger i skissestadiet for bruk av Rådgivende ingeniør
VVS og/eller rørleggere.
Jeg oppretter deltegning for 1 etasje:

Når jeg er fornøyd med plasseringen og målene på deltegningen, legger jeg den inn som en egen
tegning i mappestrukturen:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Jeg ønsker også å ha med snitt over sjaktene:

Når jeg er fornøyd med plasseringen av snittene…

…legger jeg også disse inn i mappestrukturen i 1 etasje:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Da er disse klare for å tas inn i en plottsammenstilling(tegning):

Jeg setter inn målsetting på tegningen:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Jeg setter også inn symboltekst for å merke rør med riktig material og dimensjon:

Denne prosessen gjentas i alle etasjer slik alle underlag er klare for å flyttes over i en
plottsammenstilling og kan skrives ut.
I de to resterende vil jeg kopiere mål i sjakt der dette er likt:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Når jeg nå skal ha disse deltegninger og snitt ut som tegning velger jeg «Ny plottsammenstilling»
under skriv ut:

Jeg velger ark og «drar» inn ønskede tegninger:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Jeg tillegger tegningen nødvendig informasjon i henhold til gruppen BIM-retningslinjer:

Da blir et ferdig tittelfelt på tegning slik:

Jeg legger til informasjon i alle tegninger(plottsammenstillinger) og skriver ut til PDF:

«Alle tegninger og tegningsliste ligger som vedlegg til rapporten»
Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Tirsdag 2012-05-29
Møte hos Nosyko as
Dagen i dag begynner hos Nosyko as for et siste møte med Ole Kristian Kvarsvik. Vi hadde avtalt
dette møtet tidligere for å gjennomgå hvor langt vi var i prosessen i dRofus og for og evt. lufte
spørsmål ang. ting som hadde dukket opp under arbeidet i dRofus.
Vi fikk diskutert det vi hadde gjort i hittil og fikk en bekreftelse på at vi var på rett vei mot et svar på
vår problemstilling.

Bilder tatt med Lars Petter sin iPhone

Nosyko as ved Ole Kristian Kvarsvik har vært veldig behjelpelige med veiledning i dRofus, og har stilt
lokaler og møterom til dispensasjon for å avholde møter med oss!

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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IFC på byggeweb
Jeg laster opp min ferdige IFC-fil til byggeweb, slik at Yassir kan laste den med der, samtidig som jeg
laster ned hans sin foreløpige IFC. Han har nå fått opp yttervegger og innervegger siden sist jeg lastet
ned hans sin IFC.
Dette ble varslet via e-post i går:

Når jeg åpner den siste IFC-filen fra Yassir i Solibri ser jeg umiddelbart endringene:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Sammensatte modeller
Jeg legger til min siste modell for å se hvordan mine tilførsel-rør ser i Yassir sin modell:

Dette ser veldig bra ut. Og når jeg ser på begge sjaktene samtidig ser at alle rør kommer dit det er
tenkt:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Tillegge informasjon i dRofus
Som nevnt i siste del av min problemstilling ønsker jeg å se hva som kan legges til av informasjon fra
meg som RIV slik at RIV/byggherre kan se hva som er prosjektert.
Jeg går inn i romoversikten i dRofus for å se hvor det er hensiktsmessig å tillegge informasjon:

Her får jeg en oversikt over alle rommene i de forskjellige leilighetene i prosjektet. For meg som RIV,
basert på hva jeg hentet ut av informasjon før prosjektering, er det kun bad og kjøkken som er
aktuelle rom å tillegge informasjon. I tillegg må jeg tillegge informasjon i klosettrom i leilighet 2A.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Når jeg går inn i et av rommene, i dette tilfellet badet, ser jeg hvor det er mest naturlig å tillegge
informasjon.

Under utstyrslisten under bad, kan jeg legge til alle VVS-artikler som er prosjektert i rommet.
Jeg kan også spesifisere ytterlige vedr. rør og dimensjoner under sanitær-fanen:

Det samme gjelder for alle fag i alle rom, men jeg kommer kun til å konsentrere meg om mitt eget
fag og tillegge informasjon om sanitæranlegg i bad og kjøkken.

Da det i dette prosjektet er baderomsmoduler som er like for alle hovedbad i alle leiligheter vil jeg
forsøke å lage en spesifisert liste som heter baderomsmodul og enkelt knytte denne til alle bad. På
denne måten sparer jeg mye tid ved å slippe å legge til samme informasjon flere ganger.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Opprette baderomsmodul i dRofus
For å opprette en artikkel som heter baderomsmodul hvor jeg kan tillegge alle artikler i rommet går
jeg først inn i artikkeloversikten:

Jeg velger «Ny artikkel»

Kategori «08 – Moduler» er opprettet av Ole Kristian Kvarsvik hos Nosyko as da denne manglet i
deres utstyrsliste.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Når jeg har trykket på «ny artikkel» får jeg opp dette bildet:

Her ser jeg at «banen» jeg la opp, hvor jeg sto under moduler, ligger som koding øverst. Da får jeg
baderomsmodulen under riktig koding.
Jeg døper denne modulen for «Baderomsmodul Contech». Dette er en tilfeldig valgt leverandør og er
ikke nødvendigvis den leverandøren som er benyttet på dette prosjektet.
Jeg huker av for BIP, da dette indikerer at denne installasjonen er bygningspåvirkende.
Under beskrivelse skriver jeg «Contech baderomsmodul, Norskprodusert. Typegodkjent av Sintef
byggforsk og bygget i henhold til TEK10»
Denne informasjonen er hentet fra leverandørens webside www.contech.no, og jeg skal i tillegg
tillegge informasjon som PDF litt senere.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Videre legger jeg inn informasjon om vanntilkobling og avløpstilkobling i modulen:

Deretter går jeg inn i «bilder/dokumenter»-fanen for å tillegge informasjon om produktet:

Man åpner enkelt en mappe på datamaskinen hvor man har informasjons-filene å dra filene over
med «Drag&Drop» prinsippet.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Det ville her vært lagt til mer nøyaktig informasjon ang. den spesifikke modulen, herunder også
tegninger og 3D foto.
Da jeg ikke har spesifikke tegninger og/eller mål på den reelle modulen har jeg tillagt generell FDV
dokumentasjon og beskrivelse av modulene.
Prinsippet for å tillegge tegninger og skisser/foto er det samme.

Legge til artikler og tilleggsartikler
Jeg ønsker å legge til tilleggsartikler i denne baderomsmodulen, slik at når jeg knytter selve modulen
til et bad i prosjektet, er alle artikler rommet inneholder lagt inn på forhånd.
På denne måten legges all informasjon om badet inn kun én gang.
Jeg høyreklikker på baderomsmodulen og velger «endre tilleggsartikler»:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Når jeg skal legge til for eksempel en servant i baderomsmodulen, trykker jeg på «legg til»:

Da kan jeg trykke meg nedover i «stigen» og finne frem til forhåndslagrede artikler.
Dersom disse ikke tilfredsstiller mine krav til informasjon må jeg tillegge egne artikler.
For å legge til nye artikler går jeg tilbake til artikkeloversikten og høyreklikker for å legge til ny:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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For å tillegge mest mulig korrekt informasjon henter jeg informasjon fra romskjema og
kravspesifikasjon for prosjektet(Ligger som vedlegg i rapporten)
Jeg oppretter en ny artikkel under servant og tillegger informasjon til denne:

Her kan også FDV dokumentasjon tillegges hvert enkelte produkt under «bilder/dokumenter», men
jeg velger og ikke bruke tid på dette under denne eksamensoppgaven.
Når jeg lagrer dette møbelet legges dette til under servanter i artikkel-biblioteket:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Når jeg har lagt inn alle artikler med nødvendig informasjon og dokumentasjon legger jeg disse inn
under baderomsmodulen:

Legge til artikkel i standardrom
Når jeg nå har opprettet en egen baderomsmodul som inneholder alt utstyr og nødvendig
informasjon om disse, knytter jeg standardrommet bad til baderomsmodulen:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Jeg merker bad i oversikten og trykker på «Utstyr i rom»:

Jeg trykker deretter «legg til»:

Jeg trykker meg nedover på «stigen» og finner frem baderomsmodulen jeg har opprettet:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Da ligger artikkel «baderomsmodul» inne under bad, med sine 5 tilleggsartikler:

OBS: Man må trykke på «Vis tilleggsartikler» øverst i høyre hjørne for å vise disse…

Hente ut informasjon i romoversikt
Nå er denne informasjonen lagt til i alle bad i prosjektet som er tilknyttet standardrommet BAD.
Når jeg nå går inn i romoversikten i dRofus og får opp oversikten over prosjektet igjen kan jeg
dobbeltklikke på bad i alle leiligheter og få frem informasjonen som er tillagt baderommene:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Når jeg nå går inn på hvilket som helst bad i leilighetsprosjektet ser jeg alt utstyr som er prosjektert i
rommet:

Samtidig kan hente frem bilder og dokumentasjon som er tillagt badet:

Her kan man også gå inn i hvert enkelt produkt og legge inn egen informasjon, bilder og FDV
dokumentasjon.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Ferdig RIB modell
Jeg fikk e-post om at Yassir har lastet ferdig RIB modell på Byggeweb.
Jeg laster den ned på egen maskin for å se på den og sammenstille med min RIV modell:

Jeg setter den sammen med min RIV modell i Solibri for å se disse sammen. Jeg er egentlig ikke
bekymret for at noe har endret seg siden siste modell, men sammenstilt ser det slik:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Eksportere rapporter fra dRofus
Jeg har etter hvert som jeg har blitt mer kjent med dRofus, og ikke minst nytten av programmet for
RIV, at en viktig del i et tidligfase-prosjekt er rapporter.
IFC arbeidet i dRofus/TIDA er ikke for RIV, men mer for RIB/Byggherre i et slikt stadium.
En del av grunnen til at IFC import i programmet ikke egner seg for RIV er at det stort sett er
RIB/arkitekt som modellerer objekter, mens RIV modellerer rørføringer og koblingsledninger.
En del av programmet jeg til gjengjeld er måten det blir tillagt informasjon om prosjektet og hvordan
dette kan hentes ut av alle aktører.
Man behøver ei heller å eksportere ferdigdefinerte rapporter, man kan «skreddersy» disse etter
ønsker og behov.
Jeg vil i dette kapittelet gi en innføring i hvordan man får ut rapporter fra dRofus.
Det skal legges til at rapportene jeg henter ut er tiltenk RIV.
Jeg henter ut et begrenset antall rapporter da det er uendelige muligheter for å hente ut
informasjon.
Jeg går nok en gang ut i startmenyen i dRofus og velger her «Rapporter og eksporter»:

Da får jeg valget om hvilke hovedfunksjoner jeg ønsker rapporter fra:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Jeg kan her på samme måte som vist tidligere i rapporten spesifisere hvert enkelt rom, eller hver
enkelt leilighet med alle rom.
I nedforstående eksempel har jeg isolert badet i leilighet 1A for å få ut spesifikasjoner om hva
RIB/arkitekt har spesifisert skal være av sanitærutstyr på badet:
Jeg velger «rom» og deretter «RFP-Romfunksjonsprogram»

Til høyre dukker da denne menyen opp:

Her har jeg valgt:
Romnivå – Leilighet 1A
Romfunksjonsnummer – Bad
Begrens feltuttak – 14 for sanitær

Rapporten sees på neste side.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Dette er samme informasjon som jeg benyttet da jeg planla baderomsmodulen og dimensjonerte
rørtilførsel til badet.

Jeg ønsker å ta ut en rapport over alle tilknyttede rom hvor jeg kan se informasjonen RIB/Byggherre
har tillagt, men også informasjonen jeg la til etter det har blitt prosjektert:
Jeg går til Standardrom og RFP-Romfunksjonsprogram:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Til høyre dukker da dette menyvinduet opp:

Jeg har her valgt:
Velg standardrom: Alle rom som omfatter sanitær(Kjøkken, bad, klosettrom)
Begrens feltuttak: 14 for sanitær
Samt huket av for kun der det utfylt informasjon
Da blir det i dette tilfellet en rapport på 4 sider(utdrag fra kjøkken 3-roms i 1 etasje):

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Rom-logg
Under rom-logg kan man hente ut en detaljert rapport om enkelte rom, endringer i standardrom,
eller endringer i hele prosjekter.
Jeg har i dette eksempelet hentet ut logg over endringer i bad og kjøkken som standardrom. Med
denne rapporten kan jeg hente ut informasjon om alle endringer i bad og kjøkken i leilighet 1A:

Jeg legger til info om hvilken leilighet jeg ønsker logg fra og merker for at jeg ønsker logg som berører
endringer i utstyr:

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Når jeg da eksporterer loggen får jeg alle endringer, hvem som har utørt endringene og når disse er
gjort:

«Alle rapportene ligger ved som vedlegg i rapporten»
Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Konklusjon/Svar på problemstilling
Den første delen av min problemstilling omhandlet hva jeg kunne hente ut informasjon av dRofus og
hvorvidt denne fikk nytte for min prosjektering som RIV



Hvordan kan jeg som RIV høste informasjon, via dRofus,
fra RIB/Byggherre (Kravspesifikasjon) for å kunne dimensjonere og modellere hovedtilførsel
av vann og avløpsledninger i sjakter?

Jeg satte meg denne problemstillingen uten å ha kjennskap til dRofus i det hele tatt. Jeg hadde hørt
om dRofus i BIM-sammenheng, men det var vel egentlig det.
Til tross for dette mente jeg det var en spennende utfordring under en slik eksamen. Jeg hadde håpet
at jeg med denne problemstillingen fikk vist BIM-kunnskap ved å modellere en sanitærmodell og
generell BIM-kunnskap ved å bruke for eksempel Solibri i tillegg til å begi meg utpå med et helt
ukjent program. Noe jeg føler jeg har behersket godt i denne oppgaven.
Jeg var litt betenk angående det å hente ut informasjon som RIV i dRofus i det jeg skulle begynne å
modellere, da dette virket litt uoversiktlig, men da jeg fant ut hvordan man lett kunne hente ut
detaljerte rapporter over rom, leiligheter eller bygg i et slikt prosjekt i tillegg til å gå rett inn
programmet og hente det ut, fikk jeg et bedre inntrykk.
Etter hvert som jeg jobbet med programmet fant jeg også ut hvor mye man kunne spesifisere i den
enkelte rapport, noe som gjorde at jeg så mer nytten av programmet.
Jeg tror det er veldig avhengig av prosjekts detaljnivå og størrelse hvorvidt det er lønnsomt og/eller
hensiktsmessig å bruke dRofus.
Da vi nå kun har tatt for oss tre leiligheter i et større prosjekt, tror jeg en RIV hadde, i et slikt tilfelle,
hatt like effektiv prosjektering ved hjelp tegningsunderlag, kravspesifikasjoner og romskjema.
Men hadde det vært aktuelt å detaljprosjektere hele komplekset med alle fire hus ser jeg absolutt
nytten av programmet.
Man får en detaljert oversikt over alt som skal være i det enkelte rom og dette kan spesifiseres ned
til mest detaljrike nivå.
Det er klart jeg som RIV kan få en effektiv prosjektering ved å bruke dRofus i et prosjekt, men det
forutsetter at jeg som RIV har kjennskap til dRofus og setter meg inn i hvordan programmet kan
brukes riktig for å få utbytte av informasjonen.
dRofus er opprinnelig utviklet for prosjektering av sykehus og dette er et klassisk eksempel på et
prosjekt hvor detaljnivået er dRofus verdig.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Den andre delen av min problemstilling setter lys på en bruk av dRofus som viser seg å gjøre bruken
av dRofus mer viktig for RIV og ikke minst for Byggherre i ettertid.


Hva må jeg som RIV tillegge av informasjon i dRofus for at RIB/Byggherre kan kvalitetssikre
hva som er prosjektert?

Etter å ha jobbet med dRofus under dette prosjektet ser jeg en viktighet av å hente ut informasjon i
programmet, og ikke minst eksport av rapporter.
Det er oversiktlig for RIB/Byggherre og enten gå inn i romprogrammet å se hvilken informasjon som
er lagt til av de forskjellige faggrupper eller skrive ut «spesialsydde» rapporter/logger over enten det
enkelte rom, leilighet eller hus i prosjektet.
Svaret på min vinkling av problemstillingen hvor jeg spør hva RIV må tillegge av informasjon er at det
må spesifiseres hva slags utstyr og tilkoblingspunkter som er prosjektert, slik at RIB/Byggherre kan
hente ut logg/rapport over hva RIV har prosjektert.
Med en litt annen vinkling på problemstillingen kan man spørre hva RIV bør tillegge av informasjon.
Noe jeg har sett underveis som jeg har jobbet med oppgaven, er at et prosjekt i dRofus kan bli
verdifullt ikke bare underveis i prosjektet, men også i ettertiden.
Dersom man legger inn informasjon om produkter, dokumentasjon av disse og ikke minst foto av
skjulte installasjoner, kan man ha en tidsmessig og ikke minst pengebesparende effekt nå bygget skal
driftes og senere gjøres om/rehabiliteres.
Ved riktig bruk av dRofus kan programmet også ha en verdi for driftsforvalter ved at det kan lagres
viktig og lettleselig informasjon som kan benyttes i en driftsfase (FDV).

Oppsummering av eksamensprosjekt
Jeg har under denne eksamensoppgaven tatt for meg et helt ukjent program for å lære meg dette og
se hvorvidt RIB/Byggherre og RIV kan få informasjon til å flyte i et prosjekt på en effektiv måte.
Det har vært en spennende oppgave med flere nye utfordringer.
Jeg har jobbet tett med Yassir i gruppen og fått god veiledning av Ole Kristian Kvarsvik hos Nosyko as.
Dette er jeg veldig takknemlig for da jeg jeg har hatt en del spørsmål underveis.
Jeg er fornøyd med oppgaven jeg har levert og hva jeg har fått ut av eksamensperioden.
dRofus er et spennende program med utallige muligheter og vi har under denne perioden bare
skrapet litt på overflaten i hva man egentlig kan bruke programmet til.
Det hadde vært spennende og jobbet videre med dRofus ved en senere anledning.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Egenvurdering
A) Jeg mener selv jeg dokumenter eget arbeid godt. Både Yassir og jeg har planlagt
eksamensprosjektet i forkant ved å komme i kontakt med Nosyko og skaffet oss tilgang til
programmet. Jeg benytter meg av flere løsninger for Backup og dette er dokumentert så
langt jeg mener det er relevant. Jeg har også innledet prosjektet med en egen plan for
Backup som jeg igjen dokumenter senere. Gruppen har benyttet seg av flere måter for
filutveksling. Byggeweb for modellfiler og Dropbox for enklere dokumenter og bilder.
B) Jeg mener selv vi innleder hele prosjektet med å gi et inntrykk av kreativitet og testing ved å
sette problemstillinger i et ukjent program som vi tillegg har skaffet tilgang til på eget vis.
Løsningsorienteringen mener jeg selv jeg dokumenter godt ved å svare på problemstillingene
og hele tiden underveis i prosjektet sette meg inn i et ukjent program.
C) Jeg har tatt ut et enkelt mengdeuttak i DDS da jeg ser dette som naturlig når man i en slik
oppgave leverer modell og tegninger. Det bør da vises hva man har fått av programmet av
materiell i tillegg til tegningene. Min problemstilling beveger seg bort fra rent
modelleringsarbeide, men vi benytter Solibri til grunnleggende modellsjekking. Noe som er
en nødvendig i et samarbeid med BIM. Uten en viss kontroll på modeller er
samarbeidsprinsippet litt borte.
D) Jeg hadde ingen anelse om hva jeg kom til å finne ut i dRofus i løpet av denne uken, men jeg
skriver detaljert logg over arbeidet. Dette er også en rapport jeg kan ha nytte av senere
dersom arbeid i dRofus skulle være en realitet.
E) Jeg mener selv at dette er en gunstig måte å dokumentere en slik eksamensoppgave da den
går i detalj på arbeidet som utføres, samt at den være en veiledning for selv til senere. Jeg
mener selv jeg har funnet ut mye om problemstillingene på relativt kort tid i programvaren
og mener dette er svart godt på. Tidsfrister er overholdt og planlagt i fremdriftsplan.
F) Vi har i denne oppgaven ikke hatt mulighet til å benytte oss av noen samarbeidsfunksjoner i
modelleringsprogram, men mener vi viser god evne til samarbeid ved å sette oss inn i et
program som ivaretar informasjonsflyt i et prosjekt som er grunnleggende for et godt
samarbeid. Jeg benyttet meg av regler for dimensjonering av rør, og dokumenter dette
arbeidet godt i min rapport.
G) Tegningene er ment til bruk av rørlegger og er definert som tegning på skissestadiet. Dette
kommer godt frem på tegninger og bruksområder er godt presisert på tegningsliste.
Målsetting er ene og alene for rørlegger, noen som kommer frem av tegningsliste og er
tydelig ved all overflødig informasjon er fjernet i tegningene.
H) Denne blir arbeidet med etter levering av denne rapport.

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Takk til:
Yassir Fayyaz – BIM-K for et kjempebra samarbeid og god hjelp
Ole Kristian Kvarsvik – Nosyko as
Åsmund Johansen – Nosyko as
Harald Onarheim – BIM Solutions as/BIM Consult as
Øyvind Kjøllesdal – BIM Consult as
Inge Handagard – AF Gruppen
Hjellnes Consult as v/Clas Fischer – Forenklet skjema for dimensjonering
Inge Huseby Aas – 1BIM-I for hjelp I DDS

Programvare benyttet i denne eksamensoppgaven:
Synctoy – Synkronisering av Backup
Snagit – Skjermbilder
dRofus - Romfunksjonsprogram
Microsoft Office – Word, Excel, Outlook
DDS – Data design system, modelleringsprogram
Solibri model checker – modellsjekking
Mozilla Firefox - Nettleser
Dropbox – Filutveksling, Backup
Byggeweb - Filutveksling
Adobe Illustrator – Logo produksjon
Adobe Acrobat – Arbeid med PDF dokumenter
Apple iCloud – Synkronisering av foto

Kildehenvisning:
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Tekniske bestemmelser (Kommuneforlaget)
dRofus brukerveiledning Versjon 1.3 (Utgitt av Nosyko as)
Dds.no – Brukermanualer til DDS
dRofus – Nedlasting av brukermanualer til dRofus
contech.no – Informasjon vedr. baderomsmoduler
google.com – Søkemotor, nedlasting av logo
bimfag.no – BIM forum

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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BIM retningslinjer

BIM retningslinjer
For eksamensprosjekt – Fossumhagen

Formål med disse retningslinjer er å sikre at arbeid under eksamensperioden blir ivaretatt i henhold
til planlagte rutiner.
BIM







Origo settes til utvendig hjørne sør-vest på sjakt for føringsveier. Dette da det kun skal
modelleres deler av bygget og sjakten vil være uendret i alle etasjer
ID og etasjemerking vil følge Statsbygg sitt tverrfaglige merkesystem (TFM)
Modellfiler utveksles på Byggeweb
IFC Leveres i IFC 2x3
IFC navngis: Fossumhagen_Hus1_FAG_Dato(ÅÅÅÅ-MM-DD).ifc
Modellsjekk utføres i Solibri i henhold til fremdriftsplan





Dokument/foto-utveksling skjer via Dropbox-mappe «Eksamen 2012»
Planlagte fremdriftsmøter avsettes i fremdriftsplan
Oppsett av romfunksjonsprogram skjer i fellesskap

PSI

Tittelfelt skal inneholde:
 Prosjektets fase (Skissefase)
 Prosjektnavn (Eksamensprosjekt – Fossumhagen)
 Husnummer/leilighetsnummer (Hus 1, leilighet 1A)
 Faggruppe og type tegning
 Dato og tegningsnummer
 Målestokk



Tegner/initialer

Disse retningslinjer kan revideres underveis i prosjektet!

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Møtereferat Eksamensprosjekt

Tid: Onsdag 2012-05-23, kl. 09:00
Sted: Nosyko as, Rådhusgaten 17, 0158 Oslo
Tilstede: Yassir Fayyas, Lars Petter Segerstrøm, Ole Kristian Kvarsvik

1. Bekreftet alle begge har fått tilgang til dRofus server
2. Kort innføring i hva dRofus omhandler
3. Gjennomgang av problemstillinger

Neste møte settes til førstkommende fredag kl. 09:30 hos Nosyko as
Agenda: Gjennomgang av muligheter i dRofus etter at gruppemedlemmer er i gang med
romfunksjonsprogram

Møtereferat 1

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Møtereferat Eksamensprosjekt

Tid: Tirsdag 2012-05-29, kl. 09:00
Sted: Nosyko as, Rådhusgaten 17, 0158 Oslo
Tilstede: Yassir Fayyas, Lars Petter Segerstrøm, Ole Kristian Kvarsvik

1. Kartlegging av fremdrift i henhold til problemstillinger
2. Yassir og Lars Petter legger frem arbeid i dRofus så langt og får en bekreftelse på at arbeid
hittil gjort riktig og reelt.
3. Innføring i IFC import/eksport i TIDA

Det blir avtalt å sende ferdige eksamensrapporter til Nosyko as etter endt eksamen.

Møtereferat 2

Lars Petter Segerstrøm, 1BIM-I
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Vedleggsliste



























Rapport - standardrom dRofus
Rapport - bad leilighet 1A dRofus
Rapport - liste over rom dRofus
Rapport - Standardromlogg dRofus
Dimensjonering - Normalvannmengder 3-roms
Dimensjonering - Normalvannmengder 4-roms
Dimensjonering - avløp
Info baderomsmodul
FDV baderomsmodul
Mengdeliste sanitær DDS
Rapport - Sammenstilling av modeller i Solibri
Romskjema Fossumhagen
Kravspesifikasjon Fossumhagen – Utdrag fra krev til VVS installasjoner
Tegningsliste
Tegning RIV 1 – A3 – Plan leilighet 1A
Tegning RIV 2 – A3 – Snitt A-A
Tegning RIV 3 – A3 – Snitt B-B
Tegning RIV 4 – A3 – Plan leilighet 2A
Tegning RIV 5 – A3 – Snitt C-C
Tegning RIV 6 – A3 – Snitt D-D
Tegning RIV 7 – A3 – Snitt E-E
Tegning RIV 8 – A3 – Plan leilighet 3A
Tegning RIV 9 – A3 – Snitt F-F
Tegning RIV 10 – A3 – Snitt G-G
Tegning RIV 11 – A3 – Snitt H-H
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dRofus
Eksamensoppgave Fagskolen

RFP - Romfunksjonsprogram

Kode: FS.001
Romnavn
Kjøkken 3-Roms
Segerstrøm, Lars Petter, 25. mai 2012 15:56
Sist endret
Detaljer
Programmert
Beskrivelse

14,39

Sanitær,
gass, trykkluft
Vannforsyning
Verdi Spesifikasjon
Vask/kum
1
Kjøkkenbeslag rustfritt
Vannforsyning med kran
1
Husbrannslange
Vannforsyning - tilkobling utstyr
kaldt vann
Vannforsyning - tilkobling utstyr
varmt vann

Artikkelnr
315.00.010
315.03.013
315.09.022

Artikkelnavn
Oras safira kjøkkenbatteri ettgreps m/kran for maskin
Kum, til rustfri benk, b=560, d=450, h=290 mm, ok=930 mm
Høiax 120l benkebreder

larspe, 29. mai 2012 21:30

Annet
Vask/Kum: Kjøkkenbeslag dobbelt
rustfritt.
For øvrige detaljer se kravspesifikasjon.

Prioritet
0
0
0

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2012 dRofus AS

Antall
Budsjett
Ansvar Brutto
Netto Enhetspris Nettopris
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0

Side: 1

dRofus

RFP - Romfunksjonsprogram

Eksamensoppgave Fagskolen

Kode: FS.004
Romnavn
Bad
Fayyaz, Yassir, 27. mai 2012 15:03
Sist endret
Detaljer
Programmert
Beskrivelse

5,50

Sanitær,
gass, trykkluft
Vannforsyning
Verdi Spesifikasjon
Vask/kum
1
Servant
Vannforsyning med kran
1
For vaskemaskin
Toalett
1
Vegghengt
Dusj
1
Dusjhjørne
Vannforsyning - tilkobling utstyr
kaldt vann
Vannforsyning - tilkobling utstyr
varmt vann
Annet
Avløp
Sluk i gulv
Tilkobling utstyr

For øvrige detaljer se kravspesifikasjon.

Verdi Spesifikasjon

Artikkelnr
Artikkelnavn
390.08.001
Baderomsmodul Contech
315.01.010
Badinett baderomsmøbel 90cm m/speilskap
315.04.010
Grohe Innbyggingsisterene
315.04.011
Porsgrund Seven D veggskål
315.06.004
Porsgrund Showerama 7-5 dusjhjørne
315.07.007
Blücher rustfritt golvsluk

larspe, 29. mai 2012 21:30

Annet

Prioritet
0
0
0
0
0
0

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2012 dRofus AS

Antall
Budsjett
Ansvar Brutto
Netto Enhetspris Nettopris
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0

Side: 2

dRofus
Eksamensoppgave Fagskolen

RFP - Romfunksjonsprogram

Kode: FS.009
Romnavn
Kjøkken 4-Roms
Segerstrøm, Lars Petter, 25. mai 2012 15:56
Sist endret
Detaljer
Programmert
Beskrivelse

20,90

Sanitær,
gass, trykkluft
Vannforsyning
Vask/kum
Vannforsyning med kran

Verdi Spesifikasjon
1
Kjøkkenbeslag rustfritt
1
Husbrannslange

Annet
Vask/Kum: Kjøkkenbeslag dobbelt
rustfritt.
For øvrige detaljer se kravspesifikasjon.

larspe, 29. mai 2012 21:30

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2012 dRofus AS

Side: 3

dRofus
Eksamensoppgave Fagskolen

RFP - Romfunksjonsprogram

Kode: FS.017
Romnavn
Klosettrom
Fayyaz, Yassir, 23. mai 2012 17:19
Sist endret
Detaljer
Programmert
Beskrivelse

larspe, 29. mai 2012 21:30

3,32

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2012 dRofus AS

Side: 4

dRofus

RFP - Romfunksjonsprogram

Eksamensoppgave Fagskolen

Utvalg
Romnivå: 01.1A: Leilighetskompleks / Leilighet 1A
Status: Fra FS.004
Romnavn
Bad
Fayyaz, Yassir, 27. mai 2012 15:03
Sist endret
Koding
Arealer
Tegningsnr:
Programmert
Tegningsnavn
Prosjektert
Prosj. romnr:
Høyde
Bruksromnr
Omkrets:

Plassering:

Romfunksjonsnr: 01.1A.010
01 - Leilighetskompleks / 1A - Leilighet 1A
Grupper
5,50
0,00
0
0

Sanitær,
gass, trykkluft
Vannforsyning
Verdi Spesifikasjon
Vask/kum
1
Servant
Vannforsyning med kran
1
For vaskemaskin
Toalett
1
Vegghengt
Dusj
1
Dusjhjørne
Vannforsyning - tilkobling utstyr
kaldt vann
Vannforsyning - tilkobling utstyr
varmt vann
Annet
Avløp
Sluk i gulv
Tilkobling utstyr

For øvrige detaljer se kravspesifikasjon.

Verdi Spesifikasjon

Artikkelnr
Artikkelnavn
390.08.001
Baderomsmodul Contech
315.01.010
Badinett baderomsmøbel 90cm m/speilskap
315.04.010
Grohe Innbyggingsisterene
315.04.011
Porsgrund Seven D veggskål
315.06.004
Porsgrund Showerama 7-5 dusjhjørne
315.07.007
Blücher rustfritt golvsluk

larspe, 29. mai 2012 21:34

Annet

Prioritet
0
0
0
0
0
0

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2012 dRofus AS

Antall
Budsjett
Ansvar Brutto
Netto Enhetspris Nettopris
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0

Side: 1

dRofus

Liste over rom

Eksamensoppgave Fagskolen

Funksjon: 01 - Leilighetskompleks
Delfunksjon: 1A - Leilighet 1A
Romfunksjonsnr:
01.1A.010
01.1A.017
01.1A.018
01.1A.019
01.1A.020
01.1A.021
01.1A.022

Prosj. romnr:

Romnavn
Bad
Kjøkken, 3-Roms
Stue, 3-Roms
Kott
Soverom, Hoved
Soverom, Gjesterom
Gang, 3-Roms

RFP status
Fra FS.004
Fra FS.001
Fra FS.002
Fra FS.007
Fra FS.005
Fra FS.005
Fra FS.008

Utstyrsstatus
Fra FS.004
Fra FS.001
Fra FS.002
Fra FS.007
Fra FS.005
Fra FS.006
Fra FS.008

Areal
Programmert
Prosjektert
5,50
0,00
14,39
0,00
23,22
0,00
3,00
0,00
12,30
0,00
8,50
0,00
9,00
0,00

Romnavn
Bad
Kjøkken, 4-Roms

RFP status
Fra FS.004
Fra FS.009

Utstyrsstatus
Fra FS.004
Fra FS.009

Areal
Programmert
Prosjektert
5,50
0,00
20,90
0,00

Romnavn
Bad
Kjøkken, 3-Roms
Stue, 3-Roms
Kott
Soverom, Hoved
Soverom, Gjesterom
Gang, 3-Roms

RFP status
Fra FS.004
Fra FS.001
Fra FS.002
Fra FS.007
Fra FS.005
Fra FS.005
Fra FS.008

Utstyrsstatus
Fra FS.004
Fra FS.001
Fra FS.002
Fra FS.007
Fra FS.005
Fra FS.006
Fra FS.008

Areal
Programmert
Prosjektert
5,50
0,00
14,39
0,00
23,22
0,00
3,00
0,00
12,30
0,00
8,50
0,00
9,00
0,00

Romnavn
Sjakt
Sjakt

RFP status
Fra FS.018
Fra FS.019

Utstyrsstatus
Ikke opprettet
Ikke opprettet

Areal
Programmert
Prosjektert
0,90
0,00
0,50
0,00

Delfunksjon: 2A - Leilighet 2A
Romfunksjonsnr:
01.2A.006
01.2A.007

Prosj. romnr:

Delfunksjon: 3A - Leilighet 3A
Romfunksjonsnr:
01.3A.006
01.3A.007
01.3A.008
01.3A.009
01.3A.010
01.3A.011
01.3A.012

Prosj. romnr:

Funksjon: 02 - Tekniske rom-Sjakter
Delfunksjon: 01 - Sjakt 1etg.
Romfunksjonsnr:
02.01.001
02.01.002

larspe, 29. mai 2012 21:34

Prosj. romnr:

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2012 dRofus AS

Side: 1

dRofus

Standardromlogg

Eksamensoppgave Fagskolen

Rom: FS.001 - Kjøkken 3-Roms
Logg
Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Hendelse
Dato
Endret av

Standardrom opprettet
23. mai 2012 15:43
yassirf

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Kode
SR.001
FS.001

Hendelse
Dato
Endret av

Endring
23. mai 2012 15:44
yassirf

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Romnavn
Kjøkken 3-Roms

Hendelse
Dato
Endret av

Endring
23. mai 2012 17:00
yassirf

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Programmert areal
0.00
14.39

Hendelse
Dato
Endret av

Endring
23. mai 2012 17:00
yassirf

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Hendelse
Dato
1 - 315.03.013-Kum, til rustfri benk, b=560, d=450, h=290 Endret av
mm, ok=930 mm

Ny forekomst
29. mai 2012 17:41
larspe

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Hendelse
Dato
1 - 315.00.010-Oras safira kjøkkenbatteri ettgreps m/kran Endret av
for maskin

Ny forekomst
29. mai 2012 17:45
larspe

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. mai 2012 17:45
larspe

Hendelse
Dato
Endret av

Standardrom opprettet
23. mai 2012 17:39
yassirf

Rom: FS.001 - Kjøkken 3-Roms
Logg: Utstyr i standardrom

1 - 315.09.022-Høiax 120l benkebreder

Rom: FS.004 - Bad
Logg
Felt
Gammel verdi
Ny verdi
Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Kode
SR.001
FS.020

Hendelse
Dato
Endret av

Endring
23. mai 2012 17:39
yassirf

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Kode
FS.020
FS.004

Hendelse
Dato
Endret av

Endring
23. mai 2012 17:40
yassirf

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Programmert areal
0.00
5.50

Hendelse
Dato
Endret av

Endring
23. mai 2012 17:40
yassirf

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Romnavn

Hendelse
Dato
Endret av

Endring
23. mai 2012 17:40
yassirf

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. mai 2012 09:34
larspe

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. mai 2012 09:34
larspe

Hendelse
Dato
Endret av

Forekomst slettet
29. mai 2012 13:20
larspe

Bad

Rom: FS.004 - Bad
Logg: Utstyr i standardrom
Felt
Gammel verdi
Ny verdi
Felt
Gammel verdi
Ny verdi
Felt
Gammel verdi
Ny verdi

1 - 390.08.001-Baderomsmodul

1 - 315.01.007-Vask, stor, Ifö 2762, b=595, d=495,
h=400, ok=850 mm
1 - 390.08.001-Baderomsmodul

larspe, 29. mai 2012 23:51

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2012 dRofus AS

Side: 1

dRofus

Standardromlogg

Eksamensoppgave Fagskolen

Rom: FS.004 - Bad
Logg: Utstyr i standardrom
Felt
Gammel verdi

Hendelse
Dato

Forekomst slettet
29. mai 2012 13:20

Ny verdi

Endret av

larspe

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

1 - 315.04.010-Grohe Innbyggingsisterene

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. mai 2012 15:24
larspe

1 - 315.04.011-Porsgrund Seven D veggskål

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. mai 2012 15:24
larspe

1 - 315.06.004-Porsgrund Showerama 7-5 dusjhjørne

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. mai 2012 15:24
larspe

1 - 315.07.007-Blücher rustfritt golvsluk

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. mai 2012 15:24
larspe

1 - 390.08.001-Baderomsmodul Contech

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. mai 2012 15:24
larspe

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. mai 2012 15:24
larspe

Felt
Gammel verdi
Ny verdi
Felt
Gammel verdi
Ny verdi
Felt
Gammel verdi
Ny verdi
Felt
Gammel verdi
Ny verdi
Felt
Gammel verdi
Ny verdi

1 - 315.01.007-Vask, stor, Ifö 2762, b=595, d=495,
h=400, ok=850 mm

1 - 315.01.010-Badinett baderomsmøbel 90cm m/
speilskap

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

1 - 315.07.007-Blücher rustfritt golvsluk

Hendelse
Dato
Endret av

Forekomst slettet
29. mai 2012 17:17
larspe

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

1 - 390.08.001-Baderomsmodul Contech

Hendelse
Dato
Endret av

Forekomst slettet
29. mai 2012 17:17
larspe

Hendelse
Dato

Forekomst slettet
29. mai 2012 17:17

Endret av

larspe

Felt
Gammel verdi

1 - 315.01.010-Badinett baderomsmøbel 90cm m/
speilskap

Ny verdi
Felt
Gammel verdi
Ny verdi

1 - 315.04.010-Grohe Innbyggingsisterene

Hendelse
Dato
Endret av

Forekomst slettet
29. mai 2012 17:17
larspe

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

1 - 315.04.011-Porsgrund Seven D veggskål

Hendelse
Dato
Endret av

Forekomst slettet
29. mai 2012 17:17
larspe

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

1 - 315.06.004-Porsgrund Showerama 7-5 dusjhjørne

Hendelse
Dato
Endret av

Forekomst slettet
29. mai 2012 17:17
larspe

1 - 390.08.001-Baderomsmodul Contech

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. mai 2012 17:19
larspe

1 - 315.04.011-Porsgrund Seven D veggskål

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. mai 2012 17:19
larspe

1 - 315.06.004-Porsgrund Showerama 7-5 dusjhjørne

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. mai 2012 17:19
larspe

1 - 315.07.007-Blücher rustfritt golvsluk

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. mai 2012 17:19
larspe

1 - 315.04.010-Grohe Innbyggingsisterene

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. mai 2012 17:19
larspe

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. mai 2012 17:19
larspe

Felt
Gammel verdi
Ny verdi
Felt
Gammel verdi
Ny verdi
Felt
Gammel verdi
Ny verdi
Felt
Gammel verdi
Ny verdi
Felt
Gammel verdi
Ny verdi
Felt
Gammel verdi
Ny verdi

1 - 315.01.010-Badinett baderomsmøbel 90cm m/
speilskap

larspe, 29. mai 2012 23:51

Skrevet ut fra dRofus © 2002-2012 dRofus AS

Side: 2

Normalvannmengder for tappesteder
PROSJEKT:
Eksamenprisjekt - Fossumhagen Hus 1, 3 roms

FYLL INN I DE SKRAVERTE FELTENE
Normalvannmengder
q1 [l/s]
q1 [l/s]
Tappested

Antall
kaldt

Drikkefontene
Klosettsisterne
Servantbatteri
Bidétbatteri
Tappeventil/Slangekran (innendørs)
Oppvaskbatteri
Dusjbatteri
Batteri til utslagsvask og vaskekar
Vaskemaskiner til husholdninger (1)
Oppvaskmaskiner til husholdninger (1)
Badebatteri
Badebatteri påmontert v.v.beholder
Spyleventil for urinaler
(2)
Tappeventil for hagevanning/gårdskran
Spyleventil for WC
(3)
Sum utstyr

varmt

0,05
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
0,4
1,3

1
1
1
1
1
1
1

Sum normalvanmengde
Største sannsynlige vannmengde (samtidighet)
Rørdimensjon

kaldt

0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2

0,3

7

0
0,1
0,1
0
0,2
0,2
0,2
0
0,2
0,2
0
0
0
0
0
1,2

Kaldt
Normalvannmengden til største tappested

SUM
Normalvannmengder
q1 [l/s]
q1 [l/s]
varmt

0,1
0
0,2
0,2
0,2
0
0
0
0

0,7

Varmt
0,2

0,2

1,2
0,39

0,7
0,33

15

15 mm

(1) Når vaske- og oppvaskmaskiner tilknyttes varmtvann regnes 0,2 l/s på varmtvann.
(2) For urinaler regnes med 0,2 l/s pr. 0,60 m.
(3) For flere spyleventiler i serie regnes de øvrige med 0,2 l/s I tillegg som samtidighet.
Note: Brannskap med slange betraktes som et første hjelpemiddel i brannslokking.
Det regnes med at maksimum 2 brannslanger benyttes samtidig.
Derfor kan alle brannposter forbindes med 28 mm rør.
KOMMENTAR:
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Normalvannmengder for tappesteder
PROSJEKT:
Eksamenprisjekt - Fossumhagen Hus 1, 4 roms

FYLL INN I DE SKRAVERTE FELTENE
Normalvannmengder
q1 [l/s]
q1 [l/s]
Tappested

Antall
kaldt

Drikkefontene
Klosettsisterne
Servantbatteri
Bidétbatteri
Tappeventil/Slangekran (innendørs)
Oppvaskbatteri
Dusjbatteri
Batteri til utslagsvask og vaskekar
Vaskemaskiner til husholdninger (1)
Oppvaskmaskiner til husholdninger (1)
Badebatteri
Badebatteri påmontert v.v.beholder
Spyleventil for urinaler
(2)
Tappeventil for hagevanning/gårdskran
Spyleventil for WC
(3)
Sum utstyr

varmt

0,05
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
0,4
1,3

2
2
1
1
1
1
1

Sum normalvanmengde
Største sannsynlige vannmengde (samtidighet)
Rørdimensjon

kaldt

0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2

0,3

9

0
0,2
0,2
0
0,2
0,2
0,2
0
0,2
0,2
0
0
0
0
0
1,4

Kaldt
Normalvannmengden til største tappested

SUM
Normalvannmengder
q1 [l/s]
q1 [l/s]
varmt

0,2
0
0,2
0,2
0,2
0
0
0
0

0,8

Varmt
0,2

0,2

1,4
0,40

0,8
0,34

18

15 mm

(1) Når vaske- og oppvaskmaskiner tilknyttes varmtvann regnes 0,2 l/s på varmtvann.
(2) For urinaler regnes med 0,2 l/s pr. 0,60 m.
(3) For flere spyleventiler i serie regnes de øvrige med 0,2 l/s I tillegg som samtidighet.
Note: Brannskap med slange betraktes som et første hjelpemiddel i brannslokking.
Det regnes med at maksimum 2 brannslanger benyttes samtidig.
Derfor kan alle brannposter forbindes med 28 mm rør.
KOMMENTAR:
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Normalvannmengde fra utstyr med selvstendig vannlås

Utstyrsgjenstander
Drikkefontene
Bidét
Servant med 1" bunnventil
Urinal (pr. Stand) og veggurinal
Dusj
Servant med 11/4" bunnventil
Vaskerenne pr.m
Oppvask (enkel eller dobbel)
Vaskemaskin i leilighet
Oppvaskemaskin i leilighet
Vaskekar
Badekar
Utslags-,labratorie- og grytevask
Kombinert opp- og utslagsvask
Golvsluk, 75 mm støpejern
Vaskemaskin I fellesvaskeri for boliger
Oppvaskmaskin I erverv, liten størelse
Golvsluk, 75 mm plast
Utslagsskål, bekkenspyler WC
Golvsluk, 110 mm

Sum normalvanmengde

Antall l/s

3
4
3
3
3

3

0
0
0
0
1,2
1,6
0
1,8
1,8
1,8
0
0
0
0
0
0
0
4,5
0
0

19 12,7

Contech

Smarte bad
Kunnskap • Trygghet • Kvalitet

Sluk og avløpsrør integrert
i helsveiset stålbunn.

Solide sandwichelementer
av stål og mineralull. God
lydisolering.
Modul kan også felles ned
i bjelkelag i trehus.

Fordelerskap i himling
eller vegg . Mulig å
integrere vannmålere
og eventuell fordeler til
kjøkken.

Norskproduserte baderomsmoduler
Contech as i Arendal produserer
baderomsmoduler etter mål tilpasset
det enkelte prosjekt og kunde.
Modulene er typegodkjent av Sintef
og utføres i henhold til TEK 10 og
NEK 400-10.
Contech har 10 års erfaring med
produksjon av baderom til skip
og har implementert de samme
gode tekniske egenskapene til

baderomsmodulene på land.
Modulene har helsveisede stålbunner
hvor også sluk og avløpsrør er
helsveiset og integrert i bunnen.
Veggmodulene er utført med Contech
sandwich elementer som består
av stålplater og mineralull. Dette
gir en stiv og holdbar konstruksjon
samtidig med gode lydegenskaper.

Innbygget sisterne har
sprutsikring og er integrert
i badets våtsone.

Alle gjennomføringer og
innfestinger sikres med
membran.
All innfesting er forberedt
for å kunne utføres fra
badets innside.

Modulene kan utstyres
med hjul og/eller andre
braketter for å lette
inntransport og montering.

Modulene er blant markedets
letteste, og kombinert med
sin robuste konstruksjon er
baderomsmodulen godt egnet for
innplassering med hjul etter at dekke
er støpt.
Modulene leveres med fordeleskap
i himling eller vegg og kan utstyres
med vannmålere/energimålere
samt fordelere for kjøkken og andre

våtrom. Ta kontakt med oss for å
høre mer om hvilke muligheter våre
moduler gir, og ikke minst, hva vi
kan bistå med i en leveranseprosess.

Contech

Contech

Contech as
Bedriftsveien 16
4841 ARENDAL
Tlf.:

370 59 650

E-post: mail@contech.no

www.contech.no

BELYSNING
Badet er som standard forsynt med dimbare
halogenspotter, 50W, type GU10. Anlegget er 230
volt og det er således ingen trafo som måskiftes.
Spotlampene er av tradisjonell utførelse og lyskilde
skiftes ved å fjerne sikringsring foran glass. Lyspære
løsner da og henger i støpsel. Løsne lyskilde og sett i
ny. Glassdeksel og stålring settes på plass igjen. OBS:
slå av strøm før spotlampe åpnes.

SERVICE OG SUPPORT
For service, reperasjoner eller deler ta enten kontakt
med din lokale fagmann eller direkte med Contech
support:
E-post:
Telefon:

service@contech.no
370 59 650

Bruk & vedlikehold
baderom
del av FDV dokumentasjon
for Contech baderom

Bruk & vedlikehold
av baderom fra Contech

GARANTI
Contech baderomsmoduler har 10 års garanti på
konstruksjon/rom, og 5 års garanti på eksterne produkter
(møbler, våtromsprodukter, EL etc.). Garantien forutsetter
at bruks- og vedlikeholdspunkter beskrevet i dette ark
med vedlegg, er etterfulgt. Forøvrig gjelder NS 8409.

RENGJØRING
Rengjøring av keramiske fliser og sementbaserte fuger
skal helst påføres uten kjemiske rengjøringsmidler.
Dette for å forlenge holdbarheten på fugene. Dersom
rengjøringsmidler benyttes, bør midlene være pH nøytrale
(pH 7,0) eller lett alkaliske (pH 9,0). Midlene bør også
være fluor frie. Grønnsåpe anbefales ikke.
På glaserte fliser utføres rengjøring med nøytral (pH
7,0) til lett alkalisk rengjøringsmiddel (pH 9,0) hvorpå
overflaten skylles og tørkes. For å fremheve fargespill/
struktur, og for å beskytte mot nedsmussing, kan
klinkerolje benyttes. Påføring av Klinkerolje skal skje på
tørr og ren overflate med gjennomherdede fuger.
For rengjøring av møbler og inventar, se eget FDV
dokument.
Ved tett sluk og/eller tette rør,
unngå bruk av Plumbo eller
lignende produkter.
Rens av sluk gjøres ved å
skru løs slukrist og løfte ut
vannlåsen. rengjør vannlås med
rengjøringsmiddel ved behov.
Sørg for at vannlåsens pakning
er smurt med glidemiddel.
Monter vannlåsen ved et lett
trykk og vridning mot slukens stoppring. Pakning må slutte
godt til sluket for å sikre lukt. Monter rist med skruene.

ETTERMONTERING AV PRODUKTER
Det anbefales å lime produkter fremfor å benytte
skruer. Contech anbefaler Simson konstruksjonslim. Se
eget FDV dokument for detaljert beskrivelse.
Dersom det ettermonteres produkter ved bruk av
skruer i badets våtsone, vil garantien bortfalle.
Ved ettermontering ved bruk av skruer utenfor
badets våtsone, anbefales det å benytte en syrefast
selvgjengende skrue. Skrue må maksimalt bores 35
mm inn i vegg, målt fra ytterside flis. Hvert punkt
tåler en belastning på inntil 10 kg. Flis bør forbores
med glassbor for å forhindre sprekkdannelser i flis.

BRUK, SLITASJE OG REPERASJON
Badet har fall mot sluk i henhold til forskrifter. Der hvor
det er installert dusjdører er det viktig at disse er åpne
når dusjen ikke er i bruk for å sikre at spillvann fra
andre installasjoner (servant, vaskemaskin) renner ned
i sluk.
Ved utskifting av utstyr, supplering eller reperasjoner
er det viktig at sertifiserte fagfolk benyttes for at
garantien skal kunne
opprettholdes.
Vannlås under servant renses
årlig eller ved behov for å
forhindre tilstopping.
VIKTIG:
Oppdages det at vann
kommer ut fra avsløpstuss /
siklemikk ved toalett (bildet)
må vaktmester tilkalles.
Dette er et varsel om at det kan være vannlekkasje i
sisternen som sitter bak toalettet.
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Fossumhagen - Ek
Produktnummer

Beskrivelse

Dim I

Dim II

Mengde

Sanitær -rørnett
2201394
5000339
5000346
5000353

110mm x 3.0m PP avl.rør u/muffe
18 x 1,2 kobberrør f/kaplodd
22 x 1,5 kobberrør f/kaplodd
28 x 1,5 kobberrør f/kaplodd

,110
,018
,022
,028

18mm 1/1 bend 5001 A M/1 muffe kapillar
22mm-18mm Overgang kobber glødde
28mm-22mm Overgang kobber glødde
110 mm x 110 mm 90° PP-rør gren
110 mm x 75 mm 90° PP-rør gren
22 mm x 18 mm 90° kobberrør T-Stykke
28 mm x 18 mm 90° kobberrør T-Stykke

,018
,022
,028
,110
,075
,018
,018

14.4
7.0
2.7
0.4

m
m
m
m

Sanitær -rørdeler
5030029
5033353
5033373
na107
na565
na62
na73

,018
,022
,110
,110
,022
,028

2.0
1.0
1.0
4.0
3.0
1.0
1.0

stk
stk
stk
Stk
Stk
Stk
Stk

Første sammenstilling av modeller
Model Name

Fossumhagen_Hus1_ARK_2012-05-25

Checker

Yassir A.G.F.

Organization

Fagskolen i Oslo

Time

5/28/12 5:05 PM

Fossumhagen_Hus1_ARK_201 Time: 2012-05-25 11:44:17 Application: ArchiCAD-64 IFC: IFC2X3
2-05-25
Fossumhagen_Hus1_RIV_201 Time: 2012-05-27 16:25:16 Application: DDS-CAD IFC: IFC2X3
2-05-27 (B)

Første sammenstilling av modeller

Yassir A.G.F., May 28, 2012: Høyden til røret er kontrollert i forhold til dekke i 1 etg. den illustrerte
avstanden på 290mm stemmer i forhold til dekke.
Rør er modellert til å begynne på nullpunktet, mens dekkets overkant er modellert i nullpunktet.
Godkjent!

Yassir A.G.F., May 28, 2012: Avstanden fra utsparing dekke til rør er kontrollert. Røret overstiger ikke
minimumsavstanden på 100mm slik at det forekommer kollisjon med kommende sjaktvegger.
Godkjent!

ROMSKJEMA
ROM

GULV

VEGG

– FOSSUMHAGEN REV 10.06.10
TAK

ELEKTRO

ENTRE

14mm parkett type
”eik natur” med
eikelister

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

Malt betong med
1 enkel stikkontakter ved tak med
synlig fuge / malt gips tilhørende bryter for lys.
2 doble stikkontakter

KJØKKEN

Parkett type ”eik
natur” med eikelister

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

Malt betong betong
1 enkel stikkontakter ved tak med
med synlig fuge / malt tilhørende bryter for lys.
gips
Lys over arbeidsbenk:
2 doble stikkontakter over
arbeidsbenk
1 dobbel stikkontakter ved gulv
1 stikkontakt for kjøleskap
1 stikkontakt for oppvaskmaskin
1 stikkontakt for avtrekkshette
1 3-fas stikk for komfyr

BAD 1

Fliser 10x10 cm.
Farge: Lys sand.

Fliser, glatte 40x20cm Lakkerte stålplater
Farge: Sand
Rør i rørskap i tak
Sokkelflis 10x10cm.
Farge: Som gulv

SANITÆR

ANNET
Røykvarsler
Porttelefon m/ kamerafunksjon
FG godkjent sikkerhetslås

Benkebeslag, nedfelt
med en stor og en liten
kum.
Ettgreps blandebatteri.
Forberedt for oppvaskmaskin.
Husbrannslange i benk

Lys: lampe i tak.
WC: Veggmontert med
1 dobbel stikkontakt for vaskemaskin/ hvit spyleknapp på vegg
tørketrommel i skap under servant.
Stikkontakt under overskap.
Dusj: Garnityr og
dusjarmatur. Sluk.
Nedfelt servant i
porselen med
blandebatteri. Kran og
avløp for vaskemaskin i
skap under vask, koblet
direkte på rør / vannlås
med tilgang gjennom
bunn i skap.

Skapfronter: Sigdal Uno el tilsv.
Benkeplate: Mørk grå laminat
Sokkel: Hvit
Overskap standard størrelse
(foring til tak der det er
ventilasjonrør )
Håndtak: matt krum.
Avtrekkshette over komfyr

Badet er prefabrikkert (våtboks)
evt plassbygd. Redusert
takhøyde.
Benkplate, hvit laminat ca. 90x50
cm med nedfelt servant og
underskap.
Hvite fronter. Håndtak i matt
krom.
Innfelt speil bredde x høyde ca
90x100 cm. Underkant en
flishøyde over benkplaten og
overkant i flukt med overskap.
Over speil list med spoter og 1 stk
stikkontakt
Dusjvegger i herdet glass
1 stk. dorullholder, 1 stk. dobbel
håndklestang, 5 enkeltkroker med
pin. Alt i matt krom.
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ROMSKJEMA
ROM
BAD 2

GULV
Fliser 10x10 cm.
Farge: Lys sand.

VEGG

– FOSSUMHAGEN REV 10.06.10
TAK

ELEKTRO

SANITÆR

WC: Veggmontert med
Fliser, glatte 40x20cm Lakkerte stålplater/evt Lys: lampe i tak.
Farge: Sand
malt betong
1 dobbel stikkontakt for vaskemaskin/ hvit spyleknapp på vegg
tørketrommel i skap under servant.
Sokkelflis 10x10cm.
Rør i rørskap i tak
Stikkontakt under overskap.
Evt dusj som tilvalg
Farge: Som gulv
Nedfelt servant i
porselen med
blandebatteri. Kran og
avløp for vaskemaskin i
skap under vask, koblet
direkte på rør / vannlås
med tilgang gjennom
bunn i skap.

ANNET
Badet er prefabrikkert (våtboks)
evt plassbygd. Redusert takhøyde.
Benkplate, hvit laminat ca. 90x50
cm med nedfelt servant og
underskap.
Hvite fronter. Håndtak i matt
krom.
Innfelt speil bredde x høyde ca
90x100 cm. Underkant en
flishøyde over benkplaten og
overkant i flukt med overskap.
1 stk. dorullholder , 5
enkeltkroker med pin. Alt i matt
krom.

STUE

14mm parkett type
”eik natur” med
eikelister

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

Malt betong betong
2 enkle stikkontakter ved tak med
med synlig fuge / malt tilhørende bryter for lys. (1 stikk i 2gips
roms).
5 doble stikkontakter ved gulv (4 stikk
i 2-roms), hvorav 2stk doble ifm uttak
for kabel-TV.
Uttak for kabel-TV/ bredbånd/ telefon
inkl trekking av nødvendig kabler

Leiligheter på bakkeplan har
terrassedør med sylinderlås.

SOV
1-sengs

14mm parkett type
”eik natur” med
eikelister

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

Malt betong betong
1 stikkontakter ved tak med tilhørende
med synlig fuge / malt bryter for lys.
gips
3 doble stikkontakter ved gulv.

1m hvit glatt kombigarderobe
med matt krom håndtak.

SOV
2-sengs

14mm parkett type
”eik natur” med
eikelister

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

Malt betong betong
1 stikkontakter ved tak med tilhørende
med synlig fuge / malt bryter for lys.
gips
2 doble stikkontakter ved gulv.

2 x 1m hvit glatt kombigarderobe
med matt krom håndtak.

BOD
Innvendig

14mm parkett type
”eik natur” med
eikelister

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

Malt betong betong
Sikringsskap *
med synlig fuge / malt IKT skap *
gips
Lampe i tak (med bryter)
1 dobbel stikk ved gulv
*) I noen leiligheter er disse plassert i entre.

Romskjema - Fossumhagen

ROMSKJEMA
BALKONG

Betong

ROM
UTEPLASS
PÅ
TERRENG

Se fasadetegninger

GULV

– FOSSUMHAGEN REV 10.06.10

Ubehandlet betong

VEGG

Betongheller på
terreng

FELLESROM

Se fasadetegninger

1 stk. veggarmatur med innvendig
bryter, samt utv stikkontakt.

TAK

ELEKTRO

Rekkverk: Galvanisert
stål/aluminium m/håndløper i tre.

SANITÆR

ANNET

ELEKTRO

ANNET

Evt ubehandlet betong 1 stk. veggarmatur med innvendig
bryter, samt utv stikkontakt.

GULV

VEGG

TAK

INNGANGSPARTI
(UTE)
TRAPPEROM
INNGANGSPARTI

Betongheller

Se fasader

-

Fliser

Malt gips / betong

Malt betong evt systemhimling el Nødvendig belysning.
limte plater

Postkasser, oppslagstavle

TRAPP/ TRAPPEROM

Imp. Betong evt epoxymalt Malt gips / betong
med sand

Malt betong evt systemhimling el Nødvendig belysning.
limte plater

Aluminiumsrekkverk m/
håndløper.

SVALGANG
(fra trapperom til leiligheter)
SPORTSBOD

Epoxymalt med sand

Se fasadetegning

Ubehandlet betong

Støvbundet betong

Betong/ gips sårflekket og
støvbundet med ett strøk maling

SØPPELROM ?

Epoxymalt betong

Betong /gips støvbindes m/ ett
strøk maling.
Nettingvegger/dør
Sårutbedret, epoxymalt

Støvbinding

Nødvendig belysning

BØTTEKOTT

Epoxy evt vinyl

Malt

Malt

Nødvendig belysning.
1 stk. dobbeltstikk
Nødvendig belysning.

Asfalt eller støvbundet
betong
Se utomhusplan

Betong /gips /puss støvbindes
m/ ett strøk maling.

Betong/ gips sårflekket og
støvbundet med ett strøk maling

Nødvendig belysning.

SYKKELPARKERING
GARASJE
GÅRDSROM
Romskjema - Fossumhagen

Lys ved inngangsdør

Nødvendig belysning
Ringeklokke v/ inngdør
Nødvendig belysning

Utvendig montert porttelefon

Ingen innredning

Sluk og kran m/ kaldt vann.
Avtrekk.
1 stk. utslagsvask i rustfritt stål
1 stk. blandebatteri
Nødvendig krav til innvendig
sykkeloppstillingsplasser
Oppmerkede plasser
Portåpner

ROMSKJEMA

– FOSSUMHAGEN REV 10.06.10

GENERELT:
Innvendige dører:
Dørblad glatt, hvitmalt.

Vinduer:
Hvite Trevinduer

Entredør til leilighet:
Glatt med kikkehull og
evt dørpumpe
Dører i fellesområder:
Malte/evt galvaniserte
dører.
Oppvarming:
Elektrisk oppvarming fra panelovner
Bad: Elektrisk gulvvarme
Innv bod: Ingen varmekilde
Garderobeskap:
1 m pr. sengeplass.

Lister / gerikter:
Gulv lister: Som
parkett med synlig
innfesting.

Overflater:
Malte veggflater har
standard farge i alle rom lys farge

Gerikter: Hvite med
synlige spikerhull

Himling - hvit

Varmtvann:
Varmtvannsbereder ca 80-120l

Antenne / IKT /telefon:
2 stk uttak inkl trekking for kabel-tv/data/telefon
leveres til stue.
Tilknytning / abonnement må bestilles og betales
av kjøper.

Romskjema - Fossumhagen

Ventilasjon:
I henhold til forskrift.
Mekanisk avtrekk i
leiligheter. Avsug fra
kjøkken / bad . Tilluft via
ventiler i yttervegg.
Lydventiler ved behov.

Elektro:
Skjult anlegg. Alle stikkontakter er jordet

Fossumhagen – tidl. Stovner Atrium
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VVS- INSTALLASJONER

30

Generelt
Det skal leveres komplett VVS tekniske anlegg i henhold til denne rammebeskrivelse,
basert på angitte kvalitets, funksjons- og ytelseskrav.

Det skal leveres følgende anlegg:
• Sanitæranlegg
• Ventilasjon av parkeringskjeller, fellesrom, med nødvendige brannspjeld og
tilluftsventiler
• Avtrekksventilasjon for alle leilighetene løst med å sende plan 1-2/1-3 (i blokkene der
det er 4/6 etg) ned i kjeller U1/U2 og plan 3-4/ 4-6 over tak.
VVS- anleggene inngår som en del av en totalentreprise, og skal oppfylle de krav til
anbudsbestemmelser, kontraktsbestemmelser, prosjekteringsansvar etc. som fremkommer
av de generelle bestemmelser for totalentreprisen.
Det skal leveres et komplett anlegg som bl. a. innbefatter prosjektering, levering,
montering, rengjøring, igangkjøring, innregulering, kvalitetssikring, og funksjonsprøving.
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Kravspesifikasjon
Maksimal tillatt støynivå fra de tekniske installasjoner er 30 dB(A) i oppholdsrom og
35 dB(A) i bad og lukket kjøkkenløsning. I tilfeller med åpen kjøkkenløsning er kravet 30
dB(A). For øvrig forutsettes det at gjeldende forskrifter legges til grunn (NS8175).
Alle kanaler/rørføringer skal være tilgjengelig for ettersyn, og entreprenøren er ansvarlig
for at nødvendige inspeksjonsluker/dører monteres. Lukene skal fortrinnsvis monteres i
bod eller annet underordnet sted.
Koordinering mellom ventilasjon, rør og kabelføringer pålegges entreprenøren. Ved
kontraktsinngåelse med underleverandør overføres dette koordineringsansvaret kollektivt
til underleverandørene som samlet må koordinere sine arbeider.
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Prosjektering
Entreprenørene/underleverandørene er ansvarlig for alt prosjekteringsarbeid for de VVStekniske anlegg, og skal medta alle kostnader i denne forbindelse. Dette innbefatter også
nødvendig prosjekteringsarbeid for de bygningsmessige og elektroniske hjelpearbeider.
Eventuelle endringer i byggeperioden som følge av tilleggsbestillinger, skal oppfylle de
krav som fremgår av denne rammebeskrivelsen. Alt prosjekteringsmateriell, tegninger,
tekniske spesifikasjoner, samt beskrivende mengdeberegninger skal oversendes
byggherren/totalentreprenøren til orientering og kontroll i god tid før materialet skal
benyttes på byggeplassen og etter en utarbeidet beslutningsplan og fremdriftsplan som
hver entreprenør/underleverandør må utarbeide i starten av prosjektet. Dette forhold fritar
ikke entreprenøren/underleverandøren fra å ha det fulle ansvar for prosjekteringen slik at
dette krav er oppfylt.
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Krav til frie romhøyder skal alltid overholdes.
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Lover, forskrifter, standarder, retningslinjer og særskilte krav til utførelse
De tekniske anleggene skal utføres i henhold til statlige og kommunale forskrifter, regler,
og standarder.
Norsk Standard 3420-0 gjelder for anleggenes utførelse og montasje.
De tekniske anleggene skal oppfylle tekniske bestemmelser i siste utgave av
”Normalreglementet for sanitæranlegg”, ”Byggebransjens våtromsnorm” og ”Håndbok
42 – Rør og våtrom”.
Entreprenør/underleverandør skal gjøre alle nødvendige anmeldelser av VVS- anleggene
til offentlige myndigheter.
Før overtakelse skal entreprenør/underleverandør sende skriftlig ferdigmelding for sine
arbeider. Senest ved innsending av denne melding skal dokumentasjon for innregulering,
tetthetskontroll lydmålinger, funksjonstester, drifts- og vedlikeholdsinstruks og ”som
bygget”- tegninger oversendes byggherren/totalentreprenøren.
Særskilte og gjeldende krav for kommunen skal ivaretas.
Det skal legges stor vekt på energiøkonomisering og det vises til spesifikke krav i Teknisk
forskrift for oppnåelse av ”energivennlige bygg”.
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Drifts- og vedlikeholdsinstruks
FDV-dokumentasjonen skal utarbeides på norsk, og den leveres i papirformat og på CD rom. Det lages to typer dokumentasjon:
• ”Vaktmestermappe”
• Boligkjøpers mappe
Vaktmestermappen leveres i 3 eksemplarer og på CD med følgende innhold:
• Drifts- og vedlikeholdsmanualer for bygningsmessige arbeider og alle tekniske anlegg.
• As-built – tegninger
• Leverandørregister
• Navne- og adresselister
Boligkjøpers mappe utarbeides i ett eksemplar til hver bolig og ett eksemplar til
byggherren for hver boligtype, samt på en CD. Mappene skal minst inneholde:
• Generell orientering
• Drifts- og vedlikeholdsmanualer for EL-tekniske anlegg i boligen.
• Produktbeskrivelse
• Leverandørregister
• Navne- og adresselister
Instruksen skal utarbeides i tråd med FDV-norm for bygninger utarbeidet av RIF.
Anleggene skal merkes i henhold til gjeldende Norsk Standard.
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Sanitær
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Bunnledninger
Det skal medtas samtlige nødvendige bunnledninger i grunnen.
Avløpsledninger skal videokontrolleres og kontrolldokumentasjon i form av CD m/rapport
som dokumenterer at anlegget fungerer skal foreligge før overlevering.

312

Ledningsnett
Sanitæranlegget skal omfatte alle nødvendige installasjoner for å betjene utstyr slik det
fremgår av programkravene. Anlegget skal omfatte alle rørføringer for ivaretakelse av
forbruksvann, spillvann og overvann.
All rørføring ønskes, i den grad det er mulig, lagt skjult. Avløpsrør fra toalett skal
innkasses dersom dette har en synlig lengde som er mer enn hva som er normalt inn i sjakt.
Ved tvil skal byggherre kontaktes. Ledningsnett for forbruksvann skal være i
vannskadeforebyggende utførelse basert på FG-merket rør-i-rør system montert i henhold
til produkt – og leverandøranvisninger. Samleskap for rør i rør system plasseres på
hensiktsmessig sted og på en slik måte at alle brukergrupper har normal tilgjengelighet.
Plassering skal godkjennes av byggherren.
Alle vannledninger skal trykkprøves. Rørlegger må forutsette etappevis trykkprøving i
henhold til byggets fremdrift. Spillvanns-, overvanns- og avløpsledninger skal
videoinspiseres.
Alle rør skal festes på en slik måte at støy som følge av trykkstøt ikke oppstår.
Rørføringer for avløpsvann gjennom leilighetene legges med MA-rør. Alt pris støysvak
plast.
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Armatur
På alle hovedkurser og opplegg monteres stengeventiler. På rør større enn 40 mm skal
stengeventiler ikke være hurtiglukkende.
Foran hvert sanitærutstyr monteres stengeventiler. Utstyret skal kunne avstenges og
utskiftes ved fullt vanntrykk på anlegget. Hver boenhet skal ha en hovedstoppekran og
forskriftsmessig opplegg for trykkreduksjon, filtrering etc. Vannmåler medtas i hht.
kommunale bestemmelser, og nødvendig antall skal være inkludert.
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Utstyr
Det medtas følgende utstyr pr. leilighet (for nærmere spesifikasjoner kfr. romskjema)
• servantskap med servant følger med baderomsinnredningen. Rørlegger tilkobler!
• toalett
• nødvendige taksluk, for 2 lags papptekking
• 1 kjøkkenarmatur m/avstengningsventil, se romskjema
• forberedelse for tilkopling av oppvaskemaskin
• tilkopling for vaskemaskin
• 1 stk 80-120 liter hurtigoppvarmende varmtvannsbereder for montasje i kjøkkenbenk,
eller i innvendig bod
• i leiligheter større enn 80 m2 benyttes 120 l varmtvannsbereder med 2 elementer, som
over
• 1 husbrannslange
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•

nødvendig antall brannslukningsapparat i garasje og fellesarealer

Sanitærutstyr skal leveres i henhold til programforutsetningene.
Toaletter og servanter utføres i hvitt porselen. Porselenet skal være fabrikat Porsgrund
Porselen, Gustavsberg eller tilsvarende fra anerkjent nordisk fabrikant. Toalettseter skal
leveres i type presalitt eller tilsvarende. Toaletter i veggehengt utførelse med sisterne på
våtromsside.
Armaturer skal være av typen Damixa Merkur eller tilsvarende med myk avstengning og
T-grep. Se for øvrig romskjema.
Utslagsvasker og kummer leveres i rustfritt stål AISI 304 dersom vaskerom er angitt.
Utslagsvasker leveres med bøtterist.
Servanter, kummer og utslagsvasker forsynes med ettgreps trykkslagsdempende
blandebatterier. Samtlige tappesteder/blandebatterier skal ha skoldesperre.
Det skal benyttes vannbesparende armaturer og utstyr i dusj, WC og blandebatterier.
Opplegg til kjøkkenbenk skal være tilrettelagt for vanntilknytning og avløp til
oppvaskemaskin med avstegningsventil på kjøkkenarmatur.
På vaskerom/bad skal det monteres komplett opplegg for tilknytning av vann og avløp til
vaskemaskin og kondenstørketrommel.
Rørsystemet skal dimensjoneres og festes slik at trykkslag ikke oppstår.
Dusj skal utsyres med termostatstyrte blandebatterier med hånddusjutstyr og med
minimum 2,0m dusjslange i forkrummet utgave. I dusjnisjer skal det leveres veggstang
med skyvbart feste for hånddusj. Se også romskjema.
Gulvsluk skal tilpasses det valgte gulvbelegg. Det skal leveres gulvsluk i vaskerom.
Brannslange monteres i alle boenheter. Det skal påses at stengeventil er montert, er lett
tilgjengelig og lett å åpne/stenge.
Totalt skal det leveres 6 stk frostsikre utvendige vannuttak, to stk i indre gårdsrom og en
på ytterside på av hver av de 4 fasadene. Plassering skal godkjennes av byggherren.
Takavvanning av flate tak - det medtas nødvendig antall taksluk og røranlegg.
Det skal generelt ved montering benyttes bolter, skruer, konsoller og klammer i
korrosjonsbeskyttet utførelse.
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Isolasjon
Forbruksledning for kaldt og varmt vann samt rørledninger for takavvanning/overvann,
isoleres. Synlig isolasjon mantles med plastmantling.
Samtlige ledninger, ventiler, koblinger, flenser og utstyr for kaldtvann isoleres med
diffusjonstett isolasjon.
30
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Trykkprøving
Samtlige vannledninger tetthetsprøves. Trykkprøving av spillvanns- og
overvannsledninger medtas som opsjonspris.
Før tetthetsprøvingen skal rørnettene spyles rene med vann. Spylingen skal foregå før
apparater og utstyr tilknyttes. For tetthetsprøver skal det fremlegges protokoll som bl.a.
skal inneholde:
•
•
•
•
•

Prøvetrykk
Beregningstrykk
Driftstrykk
Beskrivelse av prøvet rørledning
Kalibreringskontroll for trykkmålere

Protokoll oversendes totalentreprenør for komplettering i FDV dokumentasjonen.
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Innregulering
Sanitæranlegget skal utføres og dimensjoneres slik at etter maksimalt 10 sekunders tapping
skal varmtvannet holde minimum 38 oC ved hvert utstyr.
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Merking
Samtlige rørledninger, komponenter, ventiler og utstyr skal merkes med
rørmerkingssystem med farvekode basert på NS 813,utgave2,1987.

36

Luftbehandling
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Generelt
Avtrekksventilasjon for alle leilighetene løst med å sende plan 1-2/1-3 (i blokkene der det
er 4/6 etg) ned i kjeller U1/U2 og plan 3-4/ 4-6 over tak.
Det må sørges for forskriftsmessig mekanisk ventilasjon av boliger, søppelrom,
garasjeanlegg, boder og korridorer, i tillegg til de enkelte boenheter.
På kjøkkenet skal det monteres en hensiktsmessig ventilasjonshette type slimline el. tilsv.
Luftmengde gjennom hetten skal kunne varieres, lys skal være integrert i hetten.
Energikravene i TEK 97 skal ivaretas for ventilasjonsanleggene for leilighetene. Disse skal
dokumenteres.
Garasje tiføres varme med varmekilde fra boliger. Minimum temperatur i garasje skal
være 5o C.
Fra garasjeanlegg og bodanlegg skal det etableres mekanisk avtrekk med avkast over
terreng. Plassering av avkastrør skal godkjennes av byggherren.
Ventiler monteres i henhold til nødvendig behov.
Brannventilasjon og/eller overtrykksvifter skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter.
Det vises i denne forbindelse til brannkonsulentens redegjørelse. Brannventilasjonen
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Tegningsliste Fossumhagen RIV
Tegninger – skissefase

Tegningnr:
RIV 1
RIV 2
RIV 3
RIV 4
RIV 5
RIV 6
RIV 7
RIV 8
RIV 9
RIV 10
RIV 11

Tegning:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Plantegning leilighet 1A
Snitt A-A, Leilighet 1A
Snitt B-B, Leilighet 1A
Plantegning leilighet 2A
Snitt C-C, Leilighet 2A
Snitt D-D, Leilighet 2A
Snitt E-E, Leilighet 2A
Plantegning leilighet 3A
Snitt F-F, Leilighet 3A
Snitt G-G, Leilighet 3A
Snitt H-H, Leilighet 3A

Tegninger er laget av RIV for bruk av rørlegger i skissestadiet. Tegninger er ikke endelige og
oppdateringer fra RIV kan komme.
Målsetting er ment for rørlegger og ingen andre mål er tilføyd tegninger.

