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1.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) 
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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) 
     

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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2. Innledning/Refleksjoner før eksamen 
 

I forkant av eksamen har jeg ingen forutsetninger for hvilke temaer vi skal velge 

ut ifra, men jeg håper på noe innen mengder og solibri for å kunne spisse meg 

litt inn på dette. 

Jeg skal under eksamen ta for meg svakstrøm, og spesielt gå inn på brannalarm. 

Nå som det er ventilasjon i gruppen (Magnus Svensen), håper jeg på å få laget 

en regel som gjør at vi unngår problemer med ventilasjon og brannalarm. Dette 

vil også bli en del av problemstillingen min hvis temaene tillater dette. 

 

På eksamen vil jeg legge vekt på å være behjelpelig som på de andre 

prosjektene, og bistå med det jeg kan. 

Jeg kommer til å sette av siste dagen til dette. Da jeg har som mål å få skrevet 

ut min rapport dagen før innlevering og benytte siste dagen til å sammenstille 

rapporten, binde inn papirutskriftene samt å hjelpe andre. 

Fokuset mitt vil ligge på en strukturert og enkel modell. Modellen skal ikke bli for 

omfattende, slik at jeg blir sittende og modellere over lang tid. Modelleringen 

skal jeg bruke en til en og en halv dag på.  

Jeg er spent på denne gruppen, det er fler jeg ikke har samarbeidet med før så 

dette blir gøy og utfordrende  

 

Mandag før eksamen dannet vi en gruppe bestående av følgende: 

 

BIM-I 

 

Magnus Svensen - Ventilasjon 

Clas Fischer – Rørlegger 

Fredrik Hansen - Elektriker 

Stian Oredalen - Telekommunikasjon 

 

BIM-K 

 

Inge Stallvik – Forskallingssnekker/Tømrer 

Kim Thomas Johansen - Tømrer 

Adrian Rønningen – Forskallingssnekker 



Stian Oredalen – Eksamen 1BIM - I 2012 

 

22.05.12-31.05.12 Side 6 
 

3.Fremdriftsplan 

Tirsdag 
22.05 

Onsdag 
23.05 

Torsdag 
24.05 

Fredag 
25.05 

Helg 
26.05- 
27.05 

Mandag 
28.05 

Tirsdag 
29.05 

Onsdag 
30.05 

Torsdag 
31.05 

Fred-
Man 
01-04 

Fremdrifsplan 

Prosjektbeskrivelse 

          

Prosjektmøter  

 

                           

 

  

 

  

 

 

Refleksjoner 

Over eget arbeid 

           

Uforutsette hendelser           

Sammenstilling i 

solibri/utveksling 
ifc/dwg filer 

  

 
 

        

Mengdeuttak            

Modellering           

Rapport skriving            

Kildehenvisning og 

Egenvurdering 

          

Hjelpe andre            

Utskrifter  

Innbinding dok. 

           

Forberedelse  
framføring 

           

Solibri 
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4. Prosjektbeskrivelse/Problemstilling 

 

4.1 Prosjektbeskrivelse: 

 

Gruppenavn: Bim is Magic 

 

Fotograf: Fredrik Hansen, som også er gruppemedlem 

BIM-I 

Magnus Svensen – Installasjonskoordinator       

   95773178 magnus.svensen82@gmail.com 

Clas Fischer   46423049 clasfischer@gmail.com 

Fredrik Hansen 94278389  fredrik2k6@yahoo.com  

Stian Oredalen 90280230 oredalen_89@hotmail.com 

 

BIM-K 

 

Inge Stallvik – Konstruksjonskoordinator   

     41066497 Ingestallvik@gmail.com 

Kim Thomas Johansen 45811800 kim_t_j@hotmail.com 

Adrian Rønningen  47307680 adrianronningen@gmail.com 

 

 

Etter gjennomgang av eksamensarket hadde vi første møtet hvor vi ble enige om 

hviket bygg vi skal ta for oss, samt fordeling av oppgaver utover i eksamens 

perioden. 
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Jeg og Fredrik har ansvaret for å lage bim-manualen innen utgangen av 

tirsdagen, slik at utgangspunktet er der. Eventuelt redigering skjer via oss, men 

manualen bør være spikret og klar tirsdag ettermiddag. 

Videre ble det bestemt at vi skulle gå for Fagskolen i Oslo, bygg A. 

Fagskolen i Oslo er et reelt prosjekt, hvor det skal foretas rivingsarbeid av det 

tekniske. Her skal jeg se på brannalarmanlegget, og modellere det eksisterende  

og hovedfokuset mitt av modellering vil ligge i 3.etg. 

Med tanke på at det reelt sett skal rives, velger jeg å se bort i fra rivningen. 

Jeg skal modellere opp det som er eksisterende av branndetektorene samt en 

brannsentral etter dagens krav. Hvis jeg får tid, skal jeg også se på data/telefon 

systemet. 

Temaet jeg skal ta for meg er Modellsjekking og kvalitetskontroll. Dette fordi jeg 

ønsker å kunne fordype meg litt i solibri. Jeg ser bruken og nytten av solibri ute i 

arbeidslivet og ved utplassering ble solibri flittig brukt. 

I tillegg er kvalitetssikring av modell og mengder i modellen noe som er vesentlig 

for både gode kalkulasjoner og priser. Derfor er fokuset på en enkel og 

strukturert modell viktig, og vi skal jo som oppgaveteksten sier levere en rein 

IFC fil med tekniske installasjoner. 

 

Mål for prosjektet: 

- Forbedre evnen til å samarbeide tverrfaglig 

- Fordype meg i solibri og regelsett 

- Kvalitetssikre mengdeuttak 

- Lære mer om magicad for autocad. 

4.2 Problemstilling: 

 

1. Hvordan kan jeg endre ett regelsett i solibri slik at det kontrollerer 

forholdet mellom ventilasjon og brannalarmanlegg? 

 

2. Hvordan kan jeg kvalitetssikre mengdene mine? 
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5. Sammendrag 
 

Eksamen 22.05.12 – 31.05.12 

Vi startet eksamen med og danne en gruppe på syv individer, tre fra 

konstruksjon og fire fra installasjon. Til sammen 6 forskjellige fagfelt. 

I eksamensoppgaven min har jeg jobbet med to hovedprogrammer, solibri og 

autocad-magicad. Ett kollisjon/kvalitetssikrings program, og ett 

modelleringsprogram. Excel, Word og Adobe har også vært flittig benyttet under 

eksamen. 

Jeg satt meg to problemstillinger som jeg skulle jobbe med under eksamen, 

disse finner du under pkt. 4.2 problemstilling. 

Hovedtyngden min ble å sitte og forske på regler, regelsett og paragrafer i 

solibri.  

Dette syntes jeg var veldig spennede og frustrerende da jeg ikke har jobbet så 

dypt i solibri før. Utfordringene jeg møtte var mange, og frustrasjonen stor!  

Når det er sagt kom jeg meg igjennom solibri med stor lærdom og sitter igjen 

med et stort og positivt inntrykk av solibri. Begrensningene er små. 

Modelleringen i AutoCAD har fungert veldig bra under eksamensperioden. Jeg har 

hele tiden hatt fokus på en strukturert og ryddig modell som kan bli brukt i 

ettertid uten problemer.  

Modellen min består nå av et heldekkende brannvarslingsanlegg. 

Brannvarslingsanlegget er tatt ut som en A2 tegning, og nummerert ferdig til  

o-plan.  

Jeg føler selv at denne eksamensperioden har gått bra, jeg har fått utrettet mye 

i solibri og i autocad og tatt lærdom programmene jeg har benyttet. 

Samarbeidet i denne prosjektperioden har fungert veldig bra, vi har kommunisert 

godt og hatt en positiv holdning til å hjelpe andre innad i gruppen og våres 

klassekamerater så godt vi kan. 
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6. Logg 
 

6.1 Backup 

 

Backup er en ting man MÅ ha god struktur og ryddighet rundt. Dette er utrolig 

viktig å ha kontroll på. 

Jeg for min del har hatt mine pc problemer igjennom skoleåret, og har hatt en 

god backup hele veien. Det er jeg veldig glad for. 

 

I eksamensprosjektet er det minst like viktig å ha god struktur på backupen din. 

Jeg har satt opp synctoy til å kjøre hver time over til ekstern harddisk, og til 

egen mappe i dropboxen min. 
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6.2 Mappestruktur – AutoCAD MagiCAD 

 

Mappestruktur er generelt veldig viktig. I eksamen skal jeg benytte AutoCAD 

med MagiCAD.  

 

 

Bildet her viser mappestrukturen jeg har på egen pc. Dette viser jeg på grunn av 

at dette vil bli mappen jeg skal zippe, og levere på fronter. Derav navnet «Stian 

Oredalen – Eksamen – 1BIM-I 2012 modellfiler». 

 

Mappen som heter MagiCAD Eksamen vil alt av filer jeg skal benytte i AutoCAD 

bli lagt og lagret.  

I hovedsak vil jeg jobbe i EL og Xref – DWG mappen. Alt jeg nå legger inn av 

underlag i modellen min, vil være attachet ved senere åpning av modellen. 

 

 

Det er viktig å ha en god rotmappe. 
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6.3 FG’S Regelverk 

 

Selv om hovedfokuset mitt ligger i å modellere det eksisterende anlegget som ett 

nytt, tar jeg med utdrag hentet fra FG’S Regelverk. 

Dette bilde har med hvor det er krav til branndeteksjon 

 

 

I tillegg har jeg funnet reglen som sier at det skal være en meter ifra 

branndetektor til innblåsning/avtrekk av ventilasjonsanlegget. 

 

 

 

 

 

 



Stian Oredalen – Eksamen 1BIM - I 2012 

 

22.05.12-31.05.12 Side 13 
 

6.4 Solibri 

 

6.4.1 Regelsett i solibri 
 

 

 

I solibri skal jeg sjekke om det er mulig å endre/lage nye regler. 

Det første du gjør er å starte solibri, og velge «Ruleset manager» 

 

 

 

I ruleset manager, får man opp alle hovedregler samt paragrafer. Jeg valgte å 

lage en ny regel ved å benytte paragrafer som allerede ligger i programmet. 

 

Reglene er nå tatt fra en orginal regel)-paragraf som sjekker avstanden mellom 

objekter. 
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Under informasjonsboksen legger jeg inn forklarende tekst. 

 

Parameters er der tyngden i paragrafen ligger, og her du må gjøre de største 

endringene. 

Jeg satt med solibri stort sett hele helgen, og jobbet med regelsett. Bildet over 

her viser hvordan man ikke skal gjøre det..  source component skal være 

veggen, og target component branndetektoren. Den delen av paragrafen som tar 

for seg avstanden mellom vegg og branndetektor er på 0.5 meter, og denne 

funker. Jeg sliter nå med å få til regelen som har med ventilasjon og 

branndetektor å gjøre. 

Har lagt ut en post på forumet for å se om det er noen som kan hjelpe.(Søndag) 

Etter mye knoting, frem og tilbake i solibri og i gamle logger, på nettet på forum 

etc. Fant jeg endelig en fornuftig måte jeg kunne gjøre dette på som jeg nå skal 

forklare.  

Kildehenvisning: Gammel logg  
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6.4.2 Måten jeg til slutt laget regelsammenstillingen min 
 

For å lage en regel, må man benytte eksisterende paragrafer, og gjøre om på 

parameterne. 

Det er en god jobb som må tilpasses før man begynner i ruleset manager. 

Vi skal benytte en klassifikasjon som heter MEP Components. 

 

Når denne er lagt til høyreklikker man, og velger settings. 
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Bildet her viser classification settings. Her la jeg til Architecture, electrical og 

ventilation under disciplines. 

Her ligger det ferdig definert tre rader med air terminal. Jeg tilpasset en av disse 

til ventilasjon med nytt system og klassifiseringsnavn. 

Rad nummer fire la jeg til selv. Denne ble bygd opp med brannalarm og de 

optiske detektorene jeg skulle sjekke opp mot både vegger og ventilasjon. På 

klassifiseringsnavnet la jeg til «Brann». 
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Når dette er gjort skal man sette fagene til selection basket. Selection basket er 

en fane man kan benytte til å legge til fag for å få knyttet objektene opp mot 

hverandre i en regel. 

 

Jeg la til et og et system i selection basket for å knyttet dem opp mot 

klassifiseringen jeg laget som vist tidligere.  

Her velger jeg å legge inn en manuell klassifisering. Under Classifications og MEP 

Components, og høyreklikk. 
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Her får jeg da opp det jeg la til i selection basket. Jeg la først til magnus sin 

ventilasjon. 

 

Når jeg legger til mine detektorer under brann, vil jeg da se at det er «62 

selected» som allerede er klassifisert. 

 

Her hukes det var på Selection basket 

(15 selected) og velger klassifiserings 

navn til Brann, trykker OK. 

 

 

 

 

 

 

Dette er forarbeidet som må gjøres før man kan begynne i ruleset manager. 
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6.4.3 Ruleset manager 
 

I ruleset manager er det fler måter å jobbe på, og 

gjøre ting på. 

Jeg vil forklare måten jeg har gått fram på, som 

også ligger ute på forumet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet under viser de to nye regelsettene jeg har laget. Settene inneholder 

samme paragraf, som jeg har modifisert slik at den funker til mitt bruk. 
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Under libraries drar man eller kopierer ned paragrafen du skal benytte. 

 

Informasjonsboksen som vises opppe i høyrehjørnet i solibri legger jeg inn 

relevant og forklarende informasjon. 
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Parameter innstillinger vegg – branndetektor. 

 

Parameter innstillinger branndetektor - ventilasjon 

 

Parameter innstillingene du gjør er viktige. 

Som bilde øverst viser er det viktig og holde styring på source component, og 

target component. Blir disse vekslet om, vil regelsettet du har bygd opp ikke 

fungere.   
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6.5 MagiCAD Lisens 

 

Selvfølgelig hadde ikke jeg lånt lisens til MagiCAD før prosjektet. Serveren gikk 

ned på tirsdag eller onsdag i begynnelsen av prosjektet og medførte at jeg ikke 

fikk startet modelleringen før fredag ettermiddag, og dermed ikke hadde noe å 

komme med til første sammenstilling. 

 

6.6 Skype  

 

Vi har opprettet en gruppe på skype. 

Dette er kommunikasjonen vi benytter da vi ikke er på skolen, eller samlet. 

 

Bildet viser medlemmene av gruppen. 

Her diskuterte vi løsninger og spurte hverandre om hjelp hvis vi trang dette. 

Daglig dialog. 

 

  



Stian Oredalen – Eksamen 1BIM - I 2012 

 

22.05.12-31.05.12 Side 23 
 

6.7 Starte et MagiCAD prosjekt 

 

Starte et MagiCAD prosjekt. 

 

Jeg velger å benytte en egen mal jeg har laget selv, i tidligere undervisning. 

Denne malen inneholder ferdig definerte tegningsark, samt skjermvisning 2D/3D. 

 

 

For å komme i gang å tegne er det mye forarbeid som må gjøres. Dette som har 

med å få inn underlaget riktig, få med høyder og soner.  

Jeg velger å ta med dette i min eksamen, da dette er en vesentlig del, som må 

gjøres riktig ute i arbeidslivet. I tillegg er det en litt omfattende jobb, som krever 

god struktur i arbeidet. 
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Du starter opp autocad og velger ny, og malfil som jeg viste til på forrige side. 

Deretter starter du med å lagre filen du åpner. 

 

 

6.7.1 Opprette MagiCAD Electrical 
 

Gå til MagiCAD Electrical og trykk på mappesymbolet merket med E. 
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Du får da mulighet til å velge prosjekt du skal jobbe i. Trykk på ny og velg 

prosjektet. 

 

Navngi da prosjektet med «Eksamen 2012», og her skal du velge 

mappestrukturen som vist på bildet, og dette blir lagt i elektromappen. Her vil da 

alt av elektro tegninger legges. 

 

 

6.7.2 Opprette MagiCAD room 

 

MagiCAD Room. Dette er en fuksjon for å få inn IFC fil med høyder og soner. 

 

Velg mappesymbolet merket med R. 
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Du får da opp en varsling som sier at bygget ikke er koblet til en database, og du 

må definere dette. 

 

Etter du har trykket ok på varslingen, får du opp vinduet under hvor du skal 

velge bygget. 

 

Dette vinduet ser helt likt ut som det vinduet under MagiCAD Electrical vinduet. 

Det er det også, forskjellen er at her må du velge rotmappen til prosjektet. En 

mappe over EL mappen som ble valgt under elektro 
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6.7.3 IFC Import Room 

 

IFC importen skjer under «MagiCAD Room  R  IFC Import» 

 

Varslingen som vises sier at du vil ødelegge alt som allerede ligger i filen. I mitt 

tilfelle er det ingenting inne så dette er ikke ett problem. 

 
Finn frem til IFC’en du skal benytte, og ta inn denne. 

Da vil alt av høyder og soner komme inn i prosjektet automatisk. 
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6.7.4 IFC Export Room 
 

For å kunne ta ut en IFC fra denne modellen, med en elektromodell er også en 

IFC Export nødvendig. Dette gjør du også under «MagiCAD Room  R  IFC 

Export» 

 

6.7.5 IFC Export Elektro 

 

Her må du velge append to existing file, finne frem til filen du exporterte fra 

magiCAD room, velge hva du vil ha med i rapporten og trykke ok. Da skal du få 

ut en IFC med elektro utstyret i riktig høyde. 
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6.8 External References – Xref og 3D Dwg 

 

Xref  Attach dwg og hent inn 3D Dwgene vi har laget ut ifra IFC filen Dette får 

å få inn ett 3D bilde av modellen, samt se at høyder stemmer når du har fått inn 

modellen. 

 

 

Det du må huke av under Xref er at det skal være overlay.  

I tillegg her, er Z høyden viktig. Jeg som har hovedfokus på 3.etg må vite etasje 

høyden der. Etasjehøyden er på 7500. Jeg må da skrive inn «-7500» for at 

underlaget skal komme inn riktig 
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6.8.1 3D Dwg 
 

 

For å lage 3D Dwg benyttes DDS viewer til dette. I dds viewer er det bare å 

lukke øynene på de etasjene du ikke vil ha exportert ut. Deretter velger du 

export og export dwg. 
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6.9 Teamviewer  

 

6.9.1 Teamviewer møte fredag 25.05.12 
Det ble bestemt torsdag kveld, for øvrig uten at jeg viste om det, at 

fredagsmøtet skulle gå over teamviewer istedenfor å foregå på skolen. Greit nok 

det. Det funket også veldig bra, og vi fikk kjørt første sammenstilling.  

Da det var problemer med MagiCAD hadde jeg ikke fått modellert så veldig mye, 

kun satt ut noen objekter for og sjekke at plasseringen var i riktig etasje. 
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6.9.1 Teamviewer møte mandag 28.05.12 
 

 

Til stede: 

Inge Stallvik, Adrian Rønningen, Kim Johansen, Clas Fischer og Stian Oredalen 

var hos Clas Fischer. Magnus Svensen var med på Teamviewer møte, med 

gjennomgang i solibri, og kollisjonstest i solibri. 

Forfall Fredrik Hansen. 

 

6.9.2 Teamviewer møte tirsdag 29.05.12  
 

Siste sammenstilling ble gjort, og dem som hadde feil fikk velge selv hva dem 

gjorde med dem, og om dem ble rettet opp i forhold til hva slags 

problemstillinger det var individuelt. 
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6.10 Bilder tatt av fagskolen 

 

Disse bildene er tatt av flere i gruppen, som alle kan benytte. 

«Kabelføring» over himling i gangen i 3.etg 

 

Foaje 3.etg. Eksisterende lamper, brannvarsling og ventilasjon 
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6.11 Hjemmekontor 

 

Jeg bare måtte ha med dette bildet! 

Dette er det jeg benyttet når jeg jobbet hjemme i helgen, da skolen ikke var 

åpen. 

Hadde jo ingen ekstra skjerm, så da ble tven flittig brukt til modellering og solibri 
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6.12 Solibri test av regelsettene jeg har laget 

 

Bilde her viser at regelen min fungerer opp mot ventilasjonen.  

Jeg velger å ikke gjøre om på alle feilene jeg har i modellen. Dette på grunn av 

at fokuset mitt ikke ligger i å få en feilfri modell. 

 

Her vises det at detektoren er for nærme 3 vegger. 
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6.13 Duplicates i Solibri 

 

Ved gjennomgang i solibri på møtet mandag, var alle brannalarmene mine 

duplisert.  

 

 

Dette sleit jeg en del for å finne ut, men jeg tok ut en ny IFC export fra MagiCAD 

Room. Etter det så tok jeg en IFC export fra MagiCAD Electrical, og valgte appent 

to existing file, som jeg alltid gjør og da funket det. 

Det funket ikke kun med å ta en vanlig export i magicad electical, da ble alle 

objekter duplisert. 

Jeg har kun snakket med Fredrik og Clas i klassen, og dem hadde samme 

problemet da jeg bemerket at jeg slet med dette. Har for øvrig ikke vært borti 

dette før, men har funnet en løsning som fungerer bra nok til dette.  

Kan ikke si jeg har «merket» denne feilen under tidligere prosjekter. 

Selvfølgelig var dette kun en bitteliten feil som Lars hadde svaret på da jeg la ut 

en post om dette på forumet    
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6.14 Sammenstillinger 

 

Sammenstilling fredag 25.05.12 
Skulle egentlig hatt en sammenstilling torsdag da jeg mottok IFC filen, men jeg 

hadde ikke lånt MagiCAD lisens i forkant av eksamen.  

Derfor utsatte jeg dette til fredag. 

 

Første sammenstillingen havnet i 1 etg. Dette var på grunn av at etasjen ble x-

reffet inn feil i AutoCAD MagiCAD. Når jeg stilte på Z høyden til -7500 som er 

etasje høyden, kom komponentene inn riktig  

Sammenstilling mandag 28.05.12 

Når vi sjekket modellen fikk jeg opp duplikater av alle objektene mine. 

 

Duplikatene ble fjernet ved ny ifc export i room og elektro 

Sammenstilling tirsdag 29.05.12 

 
Dette var siste sammenstilling og jeg hadde ingen merkbare feil.  
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6.15 Tittelfelt 

 

Clas Fischer, Fredrik Hansen og undertegnede benytter AutoCAD-MagiCAD som 

modelleringsprogram og skal benytte samme tittelfelt 

Her er en snagit av tittelfeltet vi skal benytte. 

 

Vi har samarbeidet om å lage dette, ved å benytte en mal Clas har som vi har 

redigert og endret på. 

Her vil vi hver for oss endre på alle parameterne som ligger i block’en. 

6.15.1 Tegning A2 

 

Med tanke på at 1:100 som målestokk ikke fungerer på A3 arket uten å dele opp 

tegningen, velger jeg å benytte A2, og prøve meg på plotteren. 

Tegningen jeg har med i prosjektet er en arbeidstegning/underlag til o-plan 
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6.16 Kvalitetssikring av mengder 

 

 

Dette er mengdene tatt ut ifra solibri. 

 

 

Dette er mengdene hentet rett i fra autocad.  

Disse to mengdelistene er helt identiske med antall manuelle meldere, 

røykdetektorer og brannklokker. 

I tillegg til dette har jeg laget en o-plan, hvor det har blitt en form for 

kvalitetssikring da røykdetektorene er nummerert.  
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7. Oppsummering av eksamen 
 

Jeg startet med eksamen tirsdag 22 mai. Allerede dagen før hadde vi dannet en 

gruppe til eksamen bestående av tre fra bim k, og fire fra bim i. 

I gruppen var det flere jeg ikke hadde samarbeidet med så jeg gledet meg til 

dette. Oppstartsmøtet hadde vi tirsdag etter gjennomgang av oppgavetekst. Vi 

ble fort enige om at vi skulle ta for oss FiO (fagskolen i Oslo)bygget. 

I forbindelse med gruppesammensetningen bestemte jeg meg for å modellere et 

brannalarmanlegg. Hovedfokuset mitt skulle likevel ikke ligge i å modellere da 

jeg har valgt temaet Modellsjekking og kvaliteskontroll. 

Modellsjekking ble den største delen av min oppgave hvor jeg har jobbet mye i 

solibri med nye regler, og endringer i eksisterende paragrafer. 

Fokuset mot en enkel og riktig modell ble derfor vesentlig for å få til 

problemstillingen og ta ut samme ifc som jeg bruker i solibri til kalkulasjon som 

oppgaveteksten sier. 

For min del har det vært flest utfordringer i forbindelse med problemstillinga 

angående regelsett i solibri. 

Det har vært mye bruk av forumet, klassekamerater solibri boka for å få dette 

til, men jeg knakk koden og fikk det til tilslutt  

I mengdeuttakene jeg har tatt ut av både solibri og autocad har jeg brukt excel 

til å utforme disse slik at dem ser litt freshere ut. Jeg er fornøyd med mengdene 

da disse stemmer 100%. 

Når det gjelder møtereferater og innkallinger syntes jeg personlig at disse har 

kommet vell seint ut, og blitt skrevet seint slik at vi ikke får ett fullverdig 

møtereferat. Dette burde vært bedre, da oppgavene allerede ble fordelt første 

møte. 
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7.1 Svar på problemstillingene 

 

1. Hvordan kan jeg endre ett regelsett i solibri slik at det kontrollerer forholdet 

mellom ventilasjon og brannalarmanlegg? 

Jeg måtte lage et nytt regelset, og benytte eksisterende paragrafer for å få lov til 

å gjøre endringer i paragrafene som var tilegnet regelen. 

Parameterne i paragrafen lar seg justere når du legger paragrafen til regelen du 

skal lage. Det ble jobbet mye med solibri og regelsettene for å kunne få et svar 

på problemstillingen min. 

Denne problemstillingen har jeg fått til, og svaret på hvordan jeg gikk frem å 

løse problemet ligger under logg pkt 6.4.2 

 

2. Hvordan kan jeg kvalitetssikre mengdene mine? 

Kvalitetssikring av mengdene mine ble gjort i solibri og i autocad. I tillegg har 

jeg på tegningen adressert branndetektorene, som er en form for manuell sikring 

av mengdene. 

Mengdeuttakene i solibri og autocad er identiske, dem samsvarer også med den 

formen for manuell sikring av mengdene jeg gjorde i tegningen min. 

Kvalitetssikringen av modellen er derfor bra.  
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8. Kildehenvisning 
 

-NS 3415 Tegninger. – A2 

 

-Solibri boken av Harald Selvær 

 

-PDF dokument – MagiCAD i et BIM prosjekt 

 

-FG’s regelverk 

Disse bildene er hentet fra FG’s Regelverk 

http://www.nortek.st/images/regler%20for%20automatiske%20brannalarmanle

gg%201.9.2007%20utgave_3.pdf 

 

http://www.nortek.st/images/regler%20for%20automatiske%20brannalarmanlegg%201.9.2007%20utgave_3.pdf
http://www.nortek.st/images/regler%20for%20automatiske%20brannalarmanlegg%201.9.2007%20utgave_3.pdf
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8.1 Takk til 

 

Tusen takk til Gruppemedlemmene mine: 

 

-Clas Fischer 

 

-Fredrik Hansen 

 

-Magnus Svensen 

 

-Inge Stallvik 

 

-Adrian Rønningen 

 

-Kim Johansen 

 

Spesielt takk til: 

Lars Petter Segerstrøm – Problemstilling, plotting 

Jonas Joe Bergstrøm – Solibri 

Edvard Eide Dyrlie – Solibri 

Andreas Sørum - AutoCAD 
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9. Egenvudering/gruppevurdering 
 

9.1 Skriftlig planlegging, plan for backup, dokumentasjon av 

backup, kommunikasjon, samarbeid, hjelp, bruk av 

Byggeweb eller tilsvarende måter for filutveksling. 

 

Dagen før prosjektet startet vi med å danne en gruppesammensetning til 

eksamen. Vi var en gruppe på sju stykker, med seks forskjellige bakgrunner og 

så på eksamen som en stor utfordring. 

Planen min for backup til eksamen var egentlig veldig bankers. Jeg kjører som 

jeg har gjort tidligere gjennom skoleåret, noe som også er bevist at fungerer da 

jeg har hatt en datamaskin som har vært på service «noen» ganger! Planen er 

(som er beskrevet under punktet om backup) å benytte oppgaveplanleggeren til 

å kjøre en backup ved å starte synctoy programmet, hver time for å ta en 

backup ut til ekstern harddisk samt dropbox.  

Kommunikasjonen og samarbeidet innad i gruppen har fungert veldig bra også 

under eksamen. I denne gruppa her flere valgt og jobbe mer hjemmefra, noe jeg 

ikke syntes har vært mer positivt for gruppen, men det har fungert. Vi har 

benyttet dropbox som hovedplatform for filutveksling, og noen har benyttet dette 

som egen backup også. 

Hjelp under eksamen har jeg også satt inn under framdriftsplanen min at jeg vil 

ha fokus på. Det har jeg også hatt, og føler at jeg har bidrar dem som har hatt 

behov for hjelp.  

Forumet har også blitt flittig brukt/lest og besvart det jeg har kunnet. 

 

9.2 Kreativitet, testing, løsningsorientering. 

 

Jeg vil si jeg har vært mer kreativ denne gangen i forbindelse med tegningen 

min. Jeg har laget en o-plan hvor det inneholder med informasjon på tegningen, 

og hva tegningen skal brukes som. 

Angående testing har det blitt mye forsking denne gangen i solibri, siden 

hovedfokuset mitt og problemstillinga mi har vært stort sett solibri. Mye feiling 

prøving, lesing og testing har vært slagord i eksamensperioden. Forumet har 

også blitt flittig brukt til dette.  

 

9.3 Uttak av mengder, kalkulasjon, kontroll og 

sammenstilling av arbeidet i Solibri/Navisworks, 

modellstruktur. 
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En av problemstillingene mine handlet om kvalitetssikring av mengder. Jeg har 

tatt ut mengder både fra AutoCAD og solibri. Jeg føler kvalitetssikringen holder 

med uttak av begge disse, da resultatene er helt like, i forhold til størrelsen på 

modellen mener jeg kvalitetssikringen jeg har gjort er god nok til å kunne stole 

100% på. 

 

Sammenstillingene har fungert veldig bra, i utgangspunktet har det vært lite feil i 

modellene, og få kollisjoner. Dette ble utført i solibri og vi benyttet teamviewer 

og møter til å tverrfagligkollisjonskontroller/sammenstillinger. 

 

Modellstruktur har jeg hatt fokus på hele veien og mener min modell er ryddig til 

videre kalkulasjon og arbeide i forbindelse med størrelsen. 

9.4 Verifisering av resultater. 

 

Dette er dokumentert underveis i rapporten min.  

 

9.5 Rapportens utforming og refleksjoner over eget arbeid, 

har du svart på problemstillingen(e), egenvurdering, levering 

innen tidsfrister. 

 

Rapportens utforming er jeg fornøyd med. Jeg har benyttet linker i pdf 

dokumentet jeg leverer for å gjøre rapporten ryddig og oversiktlig, spesielt på 

vedleggene jeg har medi  rapporten. 

 

Svar på problemstillingene kan du se her. Refleksjoner og egenvurderingene har 

jeg svar på etter beste evne. 

 

Tidsfrister: 

Onsdag 23.05.12 – Problemstilling/prosjektbeskrivelse. Papir og fronter 

Torsdag 31.05.12 – Rapport og modellfiler. Papir og fronter 

Disse tidsfristene skal jeg prøve etter beste evne å forholde meg til. Etter 

fremdriftsplanen og dømme, skal jeg skrive ut dagen før innleveringsfrist og 

håper jeg klarer dette. 

9.6 Bruk av ArchiCAD TeamWork/Revit 

Collaboration/samarbeidsfunksjoner i DDS eller andre 

samarbeidsfunksjoner, Byggforsk, standarder. 

 

I eksamen har jeg benyttet AutoCAD-MagiCAD som teknisk 

modelleringsprogram. I dette programme finnes det ikke en direkte 

samarbeidsfunksjon. Vi benytter da en IFC fil til å ta inn i magiCAD Room for å få 
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etasjehøyder og romsoner. For å se bygget visuelt i 2D og 3D view benytter vi 

3D dwg’er, og tar dem inn ved å benytte external references(x-ref). 

Jeg har ikke benyttet noe særlig fra byggforsk da denne kun henviser videre til 

andre sider.  

Isteden har jeg benyttet meg stort sett av FG’s regelverk(forsikringsselskapenes 

godkjennings nemnd). Dette regelverket forklarer bruken av et 

brannvarslingssystem, og hvor det er krav til deteksjon/ikke deteksjon. 

 

9.7 BIM-Modellen/tegningene med målsetting, definering av 

bruksområder. 

 

BIM Modellen min er denne gangen bestående av Fagskolen i Oslo, og 

brannvarsling i 3.etg.  

Tegningen min her, er en A2, 1:100 tegning. Jeg har kun målsatt byggets lengde 

og bredde. 

Bruksområde: 

Tegningen skal brukes som arbeidstegning og videre skal det bli laget en o-plan 

av dette underlaget. Branndetektorene er adressert som tegningen viser med 

følgende: 

Adr.01.0xx 

9.8 Framføringa. (Obligatorisk) 

 

Framføringen denne gangen blir garantert verre. Dette fordi det kun er lærere og 

sensor. 

Jeg skal likevel ha en fremføring som viser hva jeg har gjort under eksamen og 

forklare problemer og teamer jeg har hatt om.  

Det blir nok noe mer nærvepirrende og spennende før denne siste fremføringen. 
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10. Vedlegg 
 

10.1 Møte referater og innkallinger 

10.1.1 Tirsdag 22.05.12  

10.1.2 Fredag 25.05.12 

10.1.3 Mandag 28.05.12 

10.1.4 Tirsdag 29.05.12 

 

10.2 BIM manual 

 

10.3 Mengdelister 

10.3.1 Mengdeliste fra AutoCAD 

10.3.2 Mengdeliste fra Solibri 

 

10.4 Sammenstilling alle 

 

10.5 felles fremdriftsplan 

 

10.6 Tegning – Oplan 
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Eksamensprosjekt for Fagskolen i Oslo- BIM K/ BIM I 
Mai 2012 

PERSONER:  

Adrian Rønningen- Møtereferent 
Inge Stallvik- Møteleder 
Kim Thomas Johansen 
Fredrik Hansen 
Magnus Svensen 
Stian Oredalen 
Clas Fisher 
 
MØTEINNKALLINGER:  

DATO:  22.05.12 
TID: kl. 12 
STED: Fagskolen i Oslo.  
Temaer: Nullpunkt, BIM- manual og fordeling av oppgaver 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inge Stallvik 
Gruppeleder BIM- K 



Møtereferat
Prosjektnummer: Prosjekt Tiltakshaver Sign Dato

1 FIO FIO MSV 22.05.2012

Tilst: Kopi: Funksjon: Telefon: Firma/insitusjon Fork. Att./Person E-post:
x Byggherre

Byggherre
Byggherre

x Arkitekt 41066497 Inge stallvik IS Inge stallvik Ingestallvik@gmail.com
x Arkitekt 47307680 Adrian R AR Adrian R Adrianronningen@gmail.com
x RIV (vent.) 95773178 Magnus Svensen MSV Magnus Svensen Magnus.svensen82@gmail.com

RIV (san.)
x RIV (san.) 46423049 Clas Fisher CF Clas Fisher Clasfischer@gmail.com

RIV (va)
x RIE 94278389 Fredrik H FH Fredrik H Fredrik2k6@yahoo.
x RIE 90280230 Stian O SO Stian O Oredalen_89@hotmail.com
x RIB 45811800 Kim J KJ Kim J Kim_t_j@hotmail.com

Pkt. Ansv. Sak Frist
K1 01 ALLE Formål

Oppstarsmøte

K1 02 IS Ansvar
Inge Stallvik er utnevnt som Møteleder. Adrian M. Rønningen er skribent. 

K1 03 alle/CF Backup
Clas Fisher er dropboks ansvarlig
Dropboks skal benyttes ved fildeling. 

K1 04 MSV Fremdrift

Magnus Svendsen skal lage en felles fremdriftsplan

K1 05 ALLE Sammarbeid

Vi skal ta for oss underlagstegninger av Fagskolen i Oslo bygg A, men individuelle temaer.
Installasjons benytter seg av Revit og AutoCad. Konstruksjon ArchiCad. Solibri brukes til sammenstilling.
Konstruksjon skal levere fra seg første IFC før Torsdag d 24 mai kl 15:00.
Konstruksjon bestemmer nullpunkt i modellen (heissjakt?) Skype- møte hver dag.
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Eksamensprosjekt for Fagskolen i Oslo- BIM K/ BIM I 
Mai 2012 

PERSONER:  

Adrian Rønningen- Møtereferent 
Inge Stallvik- Møteleder 
Kim Thomas Johansen 
Fredrik Hansen 
Magnus Svensen 
Stian Oredalen 
Clas Fisher 
 
MØTEINNKALLING: 

 

DATO:  25.05.12 
TID: kl. 13 
STED: TeamViewer  
Temaer: Utveksling av tekniske modeller og kontroll av plassering i forhold til nullpunkt og høyde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Inge Stallvik 
Gruppeleder BIM- K 



Møtereferat
Prosjektnummer: Prosjekt Tiltakshaver Sign Dato

1 FIO FIO MSV 25.05.2012

Tilst: Kopi: Funksjon: Telefon: Firma/insitusjon Fork. Att./Person E-post:
x Byggherre

Byggherre
Byggherre

x Arkitekt 41066497 Inge stallvik IS Inge stallvik Ingestallvik@gmail.com
x Arkitekt 47307680 Adrian R AR Adrian R Adrianronningen@gmail.com
x RIV (vent.) 95773178 Magnus Svensen MSV Magnus Svensen Magnus.svensen82@gmail.com

RIV (san.)
x RIV (san.) 46423049 Clas Fisher CF Clas Fisher Clasfischer@gmail.com

RIV (va)
x RIE 94278389 Fredrik H FH Fredrik H Fredrik2k6@yahoo.
x RIE 90280230 Stian O SO Stian O Oredalen_89@hotmail.com
x RIB 45811800 Kim J KJ Kim J Kim_t_j@hotmail.com

Pkt. Ansv. Sak Frist
K1 01 ALLE Formål

Første sammenstilling

K1 02 IS Ansvar
Inge Stallvik er utnevnt som Møteleder. Adrian M. Rønningen er skribent. 

K1 03 alle Korrigering

Origo ligger riktig for samtlige.

K1 04 Alle Fremdrift

Vi følger fremdrift og holder neste møte som avtalt

K1 05

mailto:Ingestallvik@gmail.com
mailto:Adrianronningen@gmail.com
mailto:Magnus.svensen82@gmail.com
mailto:Clasfischer@gmail.com
mailto:Fredrik2k6@yahoo.
mailto:Oredalen_89@hotmail.com
mailto:Kim_t_j@hotmail.com


 

Møteinnkallinger 28.05.12- 01.05.12 
 

Eksamensprosjekt for Fagskolen i Oslo- BIM K/ BIM I 
Mai 2012 

PERSONER:  

Adrian Rønningen- Møtereferent 
Inge Stallvik- Møteleder 
Kim Thomas Johansen 
Fredrik Hansen 
Magnus Svensen 
Stian Oredalen 
Clas Fisher 
 
MØTEINNKALLING: 

DATO:  28.05.12 
TID: kl. 11 
STED: Hjemme hos Clas Fisher på Labertseter 
Temaer: Oppdatering av tverrfaglige modeller og kollisjonskontroll mellom faggruppene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Inge Stallvik 
Gruppeleder BIM- K 



Møtereferat
Prosjektnummer: Prosjekt Tiltakshaver Sign Dato

1 FIO FIO MSV 28.05.2012

Tilst: Kopi: Funksjon: Telefon: Firma/insitusjon Fork. Att./Person E-post:
x Byggherre

Byggherre
Byggherre

x Arkitekt 41066497 Inge stallvik IS Inge stallvik Ingestallvik@gmail.com
x Arkitekt 47307680 Adrian R AR Adrian R Adrianronningen@gmail.com
x RIV (vent.) 95773178 Magnus Svensen MSV Magnus Svensen Magnus.svensen82@gmail.com

RIV (san.)
x RIV (san.) 46423049 Clas Fisher CF Clas Fisher Clasfischer@gmail.com

RIV (va)
x RIE 94278389 Fredrik H FH Fredrik H Fredrik2k6@yahoo.
x RIE 90280230 Stian O SO Stian O Oredalen_89@hotmail.com
x RIB 45811800 Kim J KJ Kim J Kim_t_j@hotmail.com

Pkt. Ansv. Sak Frist
K1 01 ALLE Formål

Kollisjons kontroll

K1 02 IS Ansvar
Inge Stallvik er utnevnt som Møteleder. Adrian M. Rønningen er skribent. 

K1 03 alle Korrigering

Noe korrigering. Det blir laget en smc rapport på dette.

K1 04 Alle Fremdrift

Vi følger fremdrift og holder neste møte som avtalt

K1 05

mailto:Ingestallvik@gmail.com
mailto:Adrianronningen@gmail.com
mailto:Magnus.svensen82@gmail.com
mailto:Clasfischer@gmail.com
mailto:Fredrik2k6@yahoo.
mailto:Oredalen_89@hotmail.com
mailto:Kim_t_j@hotmail.com


 

Møteinnkallinger 29.05.12- 01.05.12 
 

Eksamensprosjekt for Fagskolen i Oslo- BIM K/ BIM I 
Mai 2012 

PERSONER:  

Adrian Rønningen- Møtereferent 
Inge Stallvik- Møteleder 
Kim Thomas Johansen 
Fredrik Hansen 
Magnus Svensen 
Stian Oredalen 
Clas Fisher 
 
MØTEINNKALLING: 

DATO:  29.05.12 
TID: kl. 14 
STED: TeamViewer 
Temaer: Oppdatering av tverrfaglige modeller og ny kollisjonskontroll  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

Inge Stallvik 
Gruppeleder BIM- K 



Møtereferat
Prosjektnummer: Prosjekt Tiltakshaver Sign Dato

1 FIO FIO MSV 29.05.2012

Tilst: Kopi: Funksjon: Telefon: Firma/insitusjon Fork. Att./Person E-post:
x Byggherre

Byggherre
Byggherre

x Arkitekt 41066497 Inge stallvik IS Inge stallvik Ingestallvik@gmail.com
x Arkitekt 47307680 Adrian R AR Adrian R Adrianronningen@gmail.com

x RIV (vent.) 95773178 Magnus Svensen MSV Magnus Svensen Magnus.svensen82@gmail.com
RIV (san.)

x RIV (san.) 46423049 Clas Fisher CF Clas Fisher Clasfischer@gmail.com
RIV (va)

x RIE 94278389 Fredrik H FH Fredrik H Fredrik2k6@yahoo.
x RIE 90280230 Stian O SO Stian O Oredalen_89@hotmail.com
x RIB 45811800 Kim J KJ Kim J Kim_t_j@hotmail.com

Pkt. Ansv. Sak Frist
K1 01 ALLE Formål

Kollisjons kontroll

K1 02 IS Ansvar
Inge Stallvik er utnevnt som Møteleder. Adrian M. Rønningen er skribent. 

K1 03 alle Korrigering

Alt ser bra ut. Konkluderer med at det ser bra ut

K1 04 Alle Fremdrift

Vi følger fremdrift og avslutter eksamen som planlagt

K1 05

mailto:Ingestallvik@gmail.com
mailto:Adrianronningen@gmail.com
mailto:Magnus.svensen82@gmail.com
mailto:Clasfischer@gmail.com
mailto:Fredrik2k6@yahoo.
mailto:Oredalen_89@hotmail.com
mailto:Kim_t_j@hotmail.com
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1. Forord 
 
Denne BIM- manualen er laget for bruk til Eksamens prosjektet ved fagskolen i Oslo mai 2012. 
Prosjektet ligger til grunn for et tverrfaglig samarbeid mellom installasjons og konstruksjons 
klassene med underlaget til Fagskolen i Oslo. Vi skal modellere i A bygget. 

Denne manualen skal være et praktisk verktøy for de involverte i prosjektet. Den skal kunne gi 
kort og lett forståelig informasjon til deltakerne under eksamen. 
 

2. Prosjektledere 
Det er utnevnt to prosjektledere for prosjektet. Inge Stallvik for Konstruksjon og Magnus 
Svensen for Installasjon. Disse har det overordnede ansvaret for at alle faggrupper forholder 
seg til BIM-manualen: 

 
 Sørger for at beskjeder blir gitt. 

 
 Innkalling til møter. 

 
 Ansvar for møtereferater. 

 
 Arrangere tverrfaglige kontroller (Solibri). 

 

3. Bruk av manualen 
 

 
 

 Bruk alltid sist reviderte versjon av IFC og DWG. 

 
 Filer skal utveksles på Dropbox. 

 
 Ved utveksling av IFC- modeller skal det benyttes IFC 2x3 

 
 Navn på filer skal starte med Initsialer_Fag_Eksamen_dato(2012-05- 

31).ifc/DWG 

4. Underlag 
Det ligger klare DWG- underlag til prosjektet. Dette vil bli benyttet som felles underlag for 
alle involverte i prosjektet.  
Fredrik Hansen har ansvaret for å lage en oversikt over filene i excel, og navngir disse med  
følgende nytt navn: Plan_Etg_FiO_Dato. 



5. Prosjektets nullpunkt 

 
Origo defineres som et felles nullpunkt.  
Plassering er i Aksepunktet A1 

 

6. Elementliste/ID Merking 
 

 ID 

 Veggtype 

 Sjikt 

 Total tykkelse 

 Lag 

 Modelleringsdimensjoner 

Det blir opprettet en elementliste for prosjektet. 
 

 
ID-merking av objekter i modell-filen må inneholde informasjon som beskriver dens 
egenskaper. 
Elementlisten beskriver hvordan hvert element merkes. 
Det må gjøres likt av alle i teamwork prosjektet 

 
Alle objekter får automatisk en global unik identifikasjon(GUID) når modell-filen eksporteres 
til IFC format. 



7. Informasjonsflyt 
De tekniske fagene skal ha følgende informasjon utvekslet fra RIB/ARK: 

 Romnummer - fordeling 

 Himling 

 Høyder 

 Størrelser 

8. Teamwork 
NB! Alle som jobber på samme fil må ha de samme oppdateringene som hverandre, og ikke minst 
som serveren prosjektet er opprettet på. 

 
Alle konstruktørene er satt som lead architects og kan redigere lag etc. 

 
Ved modellerings-slutt skal du fjerne eierskapet til objektene i filen når du trykker sende & motta. 
Viktig å benytte sende & motta med jevne mellomrom, og sjekke meldinger som kan ligge i teamwork 
paletten. 

9. Håndtering av kontroll (Solibri) 
 

 
 

I dette prosjektet skal det brukes kontrollprogrammet Solibri. 

 
 De ulike faggruppene skal gjennomføre en kollisjonstest i Solibri opp mot hverandre. 

 

10. Dokumentasjon av Backup 
 
Under prosjektet skal det opprettes et mappesystem i Dropbox, dette for å ivareta en felles 
backup, gi deltakerne av prosjektet en oversikt og oppdatert informasjon lett tilgjengelig.  
Clas Fischer oppretter denne strukturen. 
 
 
 
 
 

 



Posisjons- Type Produkt- Antall

kode kode

Main units/T,D Brannalarmsentral 1

Main units/T,D Egendefinert Rack 19" 1

Fire Alarmorgan 3

Fire Smoke detector 2 17

Fire Manuell Melder 2

Mengdeuttak AutoCAD-MagiCAD

Bilde



Model Name
Checker

Organization

Date
Telekom 3etg

MagiCAD Pset_Device.System MagiCAD Pset_Device.Product code Type Count

521 "Integrerte kommunikasjonsanlegg" Egendefinert Rack 19" 1

542 "Brannalarm" Alarmorgan Brannalarm Klokke 3

542 "Brannalarm" Brannalarmsentral 1

542 "Brannalarm" Manuell Melder Brannalarm Manuell melder 2

542 "Brannalarm" Smoke detector 2 Brannalarm Optisk røykdetektor 17

Date: 2012-05-30 11:15:29 Application: MagiCAD-E 2011.11 IFC: IFC2X3

<Mengdeuttak Solibri>

<Telekom 3.etg>
<Stian Oredalen>

<Fagskolen i Oslo>

May 30, 2012



 Number Id Location Date Author Picture Issue comment Responsibilities Action Required Action Taken Status
1 15 The depth, width, 

height, and volume 
of the intersections 
are: (A) Roof.3.5, 
(E) Light Fixture.2.2, 
600 mm, 600 mm, 
100 mm, 0 l

28-May-2012 IS May 28, 2012: RIE ligger for høyt. RIE 
sjekker høyde

Open

2 16 (C) Fagskolen i 
oslo_Vent_mssv
(A) Takplan

28-May-2012 IS May 28, 2012: RIV Ventilasjon ligger 
60mm for høyt. Kolliderer med dekket. 
Magnus sjekker høyde

Open

3 17 (A) 3. etg 28-May-2012 IS May 28, 2012: RIE og RIV kolliderer med 
himling. Magnus og Fredrik sjekker 
høyde!

Open

4 18 (A) 3. etg, (A) 4. etg 28-May-2012 IS May 28, 2012: Kollisjoner mellom 
konstruksjon og installasjon. grunnet 
manglende utsparinger. OK!

Open

5 19 (B) 3. etg 28-May-2012 IS May 28, 2012: Duplikater i Telecom. 
Stian ser på dette!

Open

Sammenstilling av alle faggrupper

Model Name Første sammenstilling
Inge StallvikChecker

Organization Fagskolen i Oslo
Date May 28, 2012

Date: 2012‐05‐28 11:31:23 Application: ArchiCAD‐64 IFC: IFC2X3Første utkast

Date: 2012‐05‐28 10:12:42 Application: MagiCAD‐E 2011.11 IFC: IFC2X33.Etg.Elektro.F.H

Sammenstilling av alle faggrupper

Date: 2012‐05‐28 11:43:09 Application: MagiCAD‐E 2011.11 IFC: IFC2X3Telekom 3etg
Date: 2012‐05‐27 10:09:11 Application: Autodesk Revit MEP 2012 IFC: IFC2X3Fagskolen i oslo_Vent_mssv
Date: 2012‐05‐25 11:04:52 Application: MagiCAD HPV 2011.11 IFC: IFC2X3test VVS CF



ID Task 
Mode

Task Name Duration Start

1 Hoved Fremdriftsplan 12,75 days Tue 22.05.12
2 RIB 8 days Tue 22.05.12
3 Innlevering prosjektbesk. 0 days Wed 23.05.12

4 IFC utlevering 0 days Thu 24.05.12
5 innlevering eksamen 0 days Thu 31.05.12
6 RIV/RIE 8 days Tue 22.05.12
7 Innlevering prosjektbesk. 0 days Wed 23.05.12

8 Ferdigstilt 
modell/tegning

0 days Mon 28.05.12

9 innlevering eksamen 0 days Thu 31.05.12
10 Møter 6 days Tue 22.05.12
11 Scype møter hver dag 7 days Tue 22.05.12
12 Oppstartsmøte 0 days Tue 22.05.12
13 BIM/Oppstartsmøte 0 days Tue 22.05.12
14 Sammenstille/kordinering 0 days Fri 25.05.12
15 Ferdigstilt modell/tegning 0 days Mon 28.05.12
16 Oppsumerings møte 0 days Tue 29.05.12
17 Presentasjon 5,13 days Fri 01.06.12
18 Forbereding presentasjon 3,75 days Thu 31.05.12

19 Fremføring av prosjekt 4 days Mon 04.06.12

23.05

24.05

31.05

23.05

28.05

31.05

22.05

22.05

25.05

28.05

29.05

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 MTue 22 MThu 24 MSat 26 MaMon 28 MWed 30 MFri 01 JunSun 03 Ju Tue 05 Ju Thu 07 JuSat 0

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration‐only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start‐only

Finish‐only

Deadline

Progress

Page 1

Project: fremdrift_Felles
Date: Tue 22.05.12
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